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Stap naar rechtstreeks overleg

VS openen
dialoog

met PLO
Van onze correspondent

- De Amerikaanse regering zal, voor het eerst, .ac geschiedenis, een uitgebreide dialoog beginnen met de
festijnse Bevrijdings Organisatie (PLO). Minister Shultz

Zaken) heeft dat hedenochtend bekendge-

et
irsv= SpJ"ek met vertegenwoordi-
-5n

y** de PLO zal worden gehou-
er v!; run esië, waar het hoofkwar-
»n ? de PLO is gevestigd, en zal
*rd d aanse zi Jde worden ge-
>i h„ rde ambassadeur daar, zo
meHumiruster. Shultz noemde het
ap n*aanse besluit ~'een verdere
srhanH êg naar rechtstreekse on-
i het A/reJngen tussen de partijen
ïliij? Mldden-Oosten". Alleen der-
rie r ondernandelingen kunnen

egio vrede brengen, zo zei hij.
'e a
it minister zei, dat
elejri , ?sluit niet maë worden af-
*em dde VS het eens is met het
ankpfiPIjO-besluit om een onaf-

*Den Palestijnse staat uit te
UitPn "DergelÜke eenzijdige be-
andlii Werken niet- Alleen onder-
Wb ? gen doen dat>" aldus
istei.g

ln de korte verklaring diehij
is
,v°nd in zijn ministerie voor-

esluiJ minister tenslotte dat het
itlni °m met de PLO te ëaan Pra"
e bet betekent dat deAmerikaan-
-sraèi'okkenneid waar net gaat om
en s veiligheid minder is gewor-

Onvoldoende
maar één dageerder zei Shultz,

kn n woordvoerder Charles Red-
IJaf ♦ "de sPeech die PLO-leider>at in Genève voor de Algemene

Vergadering van de VN had gehou-
den, onvoldoende was om een dia-
loog met de PLO te rechtvaardigen.
Die toespraak, aldus de Amerika-
nen, voldeed niet aan drie voor-
waarden: erkening van het recht op
voortbestaan van de staat Israël, ac-
ceptering van de VN-resoluties 242
en 338 over vrede in het Midden-
Oosten, en het afzweren van alle
vormen van terrorisme.
Arafat had die drie voorwaarden in
zijn rede wel ter sprake gebracht,
maar had zich, althans in Ameri-
kaanse ogen, onvoldoende ondub-
belzinnig en zonder enige reserve
achter de voorwaarden opgesteld.

Maar gisteren lichtte Arafat in Ge-
nève zijn speech nog wat verder toe,
en bij die gelegenheid liet hij er
geen enkel misverstand over be-
staan dat de PLO de resoluties 242
en 338 aanvaardt, het voortbestaan
van Israël erkent en „alle vormen
van terrorisme, van individuen, van
groepen en van de staat afwijst".

Het weer
BEWOLKT
'nvio^1daaB blijven we onder
Mcd e" van een hogedrukge-
ö>t ho7o,ven Zu'd-Engeland.
*an^T kent veel bewolking

vanaf de Noord-
*<>trWeruit kan af en toe wat**»d u u val,en. In de och-
>ind . het nevelig weer. De
W«stw zwak tot «natig uit
ling J" noordwestelijke rich-*>gt '

rfZ*. middagtemperatuur
SimuL eraden, terwijl dedekn"" ""cmperatuur voor
"W Ugt

cnde nacht rond 4 gra-

VANDAAG:
°8-42 onder: 16.29Mo»L0p: 1234 onder: 22.45

°8-43 onder: 16.29«op: 12.46 onder: 00.10

Miljoen voor
’gouden tip’

schilderijenroof
OTTERLO- Het ministerievan
WVC zal nog deze week een be-
loning van één miljoen gulden
uitlovenvoor de tip die leidt totde opsporing van de maandag-
nacht uit het Rijksmuseum
Kröller-Müller in Otterlo gesto-
len Van Goghs en de aanhou-
ding van de kunstrovers. Het is
volgens een woordvoerder van
de Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) de hoogste
beloning die ooit is uitgeloofd
na een misdrijf.

Volgens A. du Croix Timmer-mans, hoofd van de Kunst- enAntiekdiefstallen Centrale vande CRI, wordt de gezamenlijke
waarde van de drie kunstwer-
ken geschat op 200 miljoen gul-
den. In het onderzoek naar de
spectaculaire schilderijenroof
zit overigens nog weinig schot.
De opsporingsposters, waarvande tekst is opgesteld in overleg
met het opsporingsteam in
Ede, worden vandaag op de af-
deling 'Geheim' van de Staats-
drukkerij en -uitgeverij (SDu)
gedrukt en nog deze week ver-
spreid.

Heerlen kandidaat voor produktiebedrijf

DSM wil in Limburg
vezelfabriek bouwen

Van onze redactie economie
HEERLEN - DSM wil op het Heer-
lense industrieterreinDe Beitel een
fabriek bouwen voor de produktie
van de sterke vezel Dyneema. Dat is
gisteren uit betrouwbare bronnen
vernomen. De komst van de fabriek
wordt vandaag bekend gemaakt tij-
dens een gezamenlijke persbijeen-
komst van de gemeente Heerlen,
DSM en Ecqnomische Zaken, waar-
aan minister De Korte en gouver-
neur Kremers deelnemen. Een
woordvoerder van DSM wilde giste-

ren geen commentaar geven op het
bericht.

De Dyneema-vezel is een samen-
werkingsproject van DSM en het
Japanse Toyobo. De bouw van de
fabriek, die een investering van
tientallen miljoenen guldens vergt,
biedt aan ruim 100 mensen werk.
Vandaag moet de ondernemings-
raad van DSM in Limburg, die van-
wege de omvang van de investering
om advies is gevraagd, een oordeel
uitbrengen over het project.

Het principe-besluit komt amper
twee weken na de bekendmaking
dat het chemieconcern Groningen
heeft uitgekozen voor de bouw van
een polycarbobaatfabriek, waarmee
een investering van 350 miljoen gul-
den gemoeid is. Normaal gesproken
voorziet de regionale premierege-
ling (IPR) niet in subsidiëring van
projecten van een dergelijke om-
vang, tenzij de investering - zoals
De Korte dat deed - wordt aange-
merkt als een majeur project.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van EZ wilde gisteren de subsi-
diëring van de nieuwe fabriek in
Heerlen bevestigen, noch ontken-
nen. Waarschijnlijk wordt ook dit
project, gezien de omvang, bestem-
peld als een majeure investering. In
de regel grijpt de minister tot dit
middel als daarmee wordt voorko-
men dat een (forse) investering naar
het buitenland wegvloeit.

m Zie verder pag. 19

EG-miljoenen naar
Oostelijke Mijnstreek

Van onze verslaggever
BRUSSEL/HEERLEN - De Euro-
pese Commissie in Brussel heeft
16,6 miljoen gulden beschikbaar ge-
steld voor de Oostelijke Mijnstreek.
Het geld zal worden gebruikt voor
een groot aantal projecten in deze
regio, variërend van de verbetering
van de infrastructuur tot innovatie
van het bedrijfsleven. De regio
Heerlen krijgt het onderste uit de
kan. Alle aanvragen zijn gehono-
reerd.

In maart van dit jaar werd door het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg een Nationaal Programma van
Communautair Belang Oostelijk
Zuid-Limburg opgesteld. Daarin
staan projecten die dewerkgelegen-

heid in dit deel van de provincie
kunnen stimuleren. Alle projecten
samen kosten 86,5 miljoen gulden.
Daarvan is nu 16,6 binnen van de
EG. De rest moet komen van het
rijk (merendeels via PNL) 21,3 mil-
joen, regio en/of provincie 11,3 mil-
joenen derest bijna veertig miljoen
van het bedrijfsleven.

Afspraken omtrent die financiering

zijn reeds gemaakt. Voor een aantal
projecten is ook het bedrag uit de
PNL-pot al goedgekeurd. Het be-
treft een opleidingscentrum voor
carrosseriebouw in Heerlen, aanpak
van het knooppunt Nuth, met name
de spoorbrug en de verdere wegen
daaromheen, uitbreiding golfbaan
Brunssum, uitbreiding van een
proeffabriek van de Stichting Tech-
nologie Centrum Limburg die te-

yens in Heerlen (bij de HTS) geves-
tigd zal worden, onderzoek naar een
teleport/smart building voor Heer-
len en diverse onderzoeken voor de
stimulering van telematica in Heer-
len.

„Voor de andere projecten zullen
aparte beslissingen nodig zijn,-van
het rijk en de provincie wat betreft
de co-financiering," aldus deputé
Sjef Pleumeekers die gistermorgen
in Heerlen was toen het programma
werd gepresenteerd. Het Streekge-
west is niet bang voor die bijdragen,
want het bij de EG-ingediende pro-
gramma is mede-ingediend door de
provincie en het ministerievan Eco-
nomische Zaken.

Lifter
verongelukt

HOUTHEM - Een 25- tot 30-jari-
ge man, waarschijnlijk B. uit
Hoensbroek, die als lifter mee-
reed, is gisteravond omstreeks
zeven uur verongelukt op de A79
ter hoogte van Vroenhof. De
auto, bestuurd door-een inwoner
van Valkenburg aan de Geul,
raakte door nog onbekende oor^
zaak van deweg en sloeg enkele
keren over de kop.
De passagier, die vanuit Maas-

tricht met de Valkenburger was
meegereden, werd uit de auto ge-
slingerd en overleed ter plaatse.
De bestuurder liep' een gebroken
pols en gebroken sleutelbeen op.
Bij het onderzoek door de politie

bleek dat deze onder invloed var
alcohol verkeerde. Hem werc
een bloedproef afgenomen.

De juistetoedracht van het onge
luk wordt nog onderzocht. Wel
licht dat getuigen van het onge
val, met name de bestuurder var
een personenauto dievlak achtei
de ongelukswagen reed, naden
informatie kunnen geven aan du
rijkspolitie Valkenburg.

" De vernielde auto langs de autoweg. Het slachtoffer wordt per ambulance afgevoerd.
Foto: WIDDERSHOVEN

Directeur Stalpers: ’Alle twijfel over toekomst weggenomen’

Positief advies over
uitbreiding Eurocontrol

door eric van dorst
BEEK - Het bestuurscomité van
Eurocontrol heeft de ministers van
de negen lidstaten geadviseerd het
centrum voor luchtverkeersleiding
in Beek fors uit te breiden en te
voorzien van een nieuw, ultramo-

dem computer- en radarsysteem,
met een grotere capaciteit dan het
huidige systeem.
De uitbreiding omvat een verdub-
beling van de operationele ruimte,
waar momenteel 175 verkeerslei-
ders voor de burgerluchtvaart wer-
ken. Als het plan wordt aanvaard,

wat met dit advies nagenoeg zeker
is, kan het aantal verkeersleiders in
zeven jaar tot ruim tweehonderd
groeien. Dat is hard nodig omdat
ook de burgerluchtvaart steeds ster-
ker groeit.
Inmiddels is Eurocontrol gestart
met de opleiding van jonge lucht-
verkeersleiders. Deze duurt zeven

" jaar en wordt voornamelijk in het
centrum in Beek gegeven, telkens
in twee groepen van twaalf leerlin-
gen. Vanaf 1990 zal het centrum per-
manent zestig aspirant-verkeerslei-
ders in dienst hebben.

Op de nieuwe begroting is een
kwart miljoen gulden opgenomen
voor een architectenstudie voor de
uitbreiding van het gebouw. De te-
keningen worden volgend jaar ge-
maakt. Hoeveel de uitvoering van
het totale plan gaat kosten, wordt
pas eind volgend jaarbekend, als te-
vens alle details op papier staan.

" Zie verder pagina 21
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Aanhoudingen
bij Ajax

De politie van Amsterdam heeft
gisteren een oud-speler van
Ajax en twee voormalige Ajax-
bestuursleden aangehouden,
verhoord en in bewaring ge-
steld. Oud-voorzitter Ton Harm-
sen bevindt zich in het buiten-
land en stelt zich zondag ter be-
schikking van de fiscale opspo-
ringsdienst (FIOD), die een on-
derzoek heeft ingesteld naar
vermeende fraude bij Ajax.

Suvrijn naar
Feyenoord;
Hofman naar

Roda JC
Naar verluidt verhuist tijdens de
komende winterstop Roda JCer
Wilbert Suvrijn naar Feyenoord.
De Rotterdamse eredivisieclub
zal als 'tegenprestatie' de terug-
keer van René Hofman naar
Kerkrade niet in de weg staan.

" Zie ook pagina 25

Zoeken in
verwoeste
stad Spitak

gestaakt
JEREVAN/MOSKOU - Het zoeken
naar overlevenden in de vrijwel
geheel verwoeste stad Spitak in
Armenië is gisteren gestaakt. Van-
af vandaag worden alle overleven-
den geëvacueerd en de hulptroe-
pen teruggetrokken. Daarna wordt
het hele terrein geëgaliseerd en
wordt Spitak in feite voor eeuwig
kerkhof, zo werd vernomen van de
Sovjetautoriteiten.

Dit besluit viel een week na de ver-
woestende aardbeving die Spitak
met de grond gelijkmaakte en ook
vele andere plaatsen in Armenië
trof. Bij aanhoudende temperaturen
van 15 graden onder nulkan er ech-
ter geen hoop meer bestaan op over-
levenden onder het puin, zo werd
gezegd.

Naar Radio Moskou gisteren meld-
de, is de noodtoestand die al vóór de
ramp gold in delen van Armenië en
Azerbajdzjan in verband met het et-
nische conflict tussen beide repu-
blieken, inmiddels uitgebreid. Dit
gebeurde niet alleen om plunderen
in het rampgebied in Armenië te
voorkomen, maar ook om het etni-
sche conflict in te dammen dat zich
dreigt te verscherpen ondanks de
ramp.

De uitzonderingsmaatregelen gel-
den sinds gisterenvoor 16 van de 36
Armeense districten en voor 12 aan-
grenzende districten in Azerbajdz-
jan. Behalve de uitbreiding van
deze noodtoestand tot bijna de-helft
van alle districten in Armenië geldt
sinds nu ook voor deze hele repu-
bliek een nachtelijk uitgaansver-
bod.

Nieuwe scholingheftruckchauffeurs
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Voorverkoop bij Carita
Bijna alles halve prijs in
Heerlen en Maastricht.

Ja, u leest het goed. Vanaf vanaaag donderdag 15
dcc. om 9 30 starten wij een speciale voorverkoop
voor onze vaste cliënten.
Onze voorverkoop houdt in dat alle restanten van
de najaars- en wintercollectie '88 voor bijna de
helftvan de prijs de deur uitgaan. Hieronder vallen
natuurlijk al onze voor Heerlen en Maastricht ex-
clusieve merken. Onze slogan luidt dus ook:

Grote merken - kleine prijzen!
Verder willen wij U bij deze gelegenheid hartelijk be-
danken voor 't genoten vertrouwen tijdens de ver-
koop van onze succesvolle naiaars- en winterpre-
sentatie. Dit was enorm. Natuurlijk zijn wij druk be-
zig om met onze voorjaars- en zomercollectie iets
unieks te brengen in Heerlen en Maastricht.

Een goed advies: Kom tijdig, op=op!
Vele groetjes van Carita en haar medewerkers.

CARITA
The boutique with the best choice

in the middle ol the town
Kleine Staat 6, Maastricht-City
Saroleastraat 3, Heerlen-City

(ADVERTENTIE)

winkeldag
in Geleen, Heerlen en

Maastricht*

" \^r%/ fv?tP^
Gezellig kerstinkopen doen

van 12.00/13.00* tot 17.00 uur
3VC 086fien ik geslaagd?

(ADVERTENTIE)

CLEMENTÏNES SPRUCTJES
Mini- A^ktfXfX g^^k

Aanbiedingen geldigvan do. 15 t/m za. 17 december 1988 ffl ft)
en alleen in filialen met een groenteafdeling. l^W^mw^mml

Herenpantalons
Zuiver wollen en trevira wollen kwaliteiten. In uni

kleuren en gedessineerd. Sportieve en klassieke
modellen. Van 129.-, 149.- en 169.-.Voor

89.-

-daar winkel je voor je plezier !

. . (ADVERTENTIE)
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H Ledenmededeling JJI CASINO LANDGRAAF
'A Limburgs mooiste spselpaleis ö0 heeft vanavond voor u een daverend optreden van *1 GRAND AND FORSYDH■4 (Gay's and Dolls) ü
a de nieuwe vorm van uitgaan :1 CASINO LANDGRAAF
■1 Daarnaast de gelegenheidom te speten op de u=1 befaamde 24 en 36 observatreroutette. ■
m Speelficbes vanaf 1 gulden. I■ wij heten u van narte welkom (n Casino Landgraaf. \
'JÊ U weet wel, die met die loper „. =
I CASINO LANDGRAAF \1 24 uur per dagopen!
il i«m* Moltweg 82 te Landgraaf, tel. 045-315080 jj
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In de theaters
MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg wordt vanavond een
cabaretestafette gehouden. Hier-
aan werken mee: Luk Wijns, Bert
Visscher en Magnolia. Aanvang
20.00 uur. Morgenavond, even-
eens om 20.00 uur, vindt hierde uit-
voering plaats van 'Gesprekken
over Goethe?', gebracht door To-
neelgroep Amsterdam. Om 23.00
uur is in het theatercafé de try out
van het toneelstuk Café Zerkzicht
(reprise zaterdag). In de stads-
schouwburg treden zaterdagavond
Mary Dresselhuys en Ton Len-
sink op. De tragi-komedie Een ge-
lukkige hand begint om 20.00 uur.
Zondagmiddag om 14.30 uur
brengt 't Vervolg in het Generaals-
huis 'Maria Viers Lokaal', een muzi-
kale theaterproduktie voor de hele
familie. Woensdagmiddag om
12.30 uur verzorgt het Syrinx Sa-
xofoonkwartet in de Redoute een
lunchconcert.
ROERMOND - In de Oranjerie is
morgenavond om 20.00 uur een
optreden van het orkest The Mag-
nificent 7. Zondagmiddag om
12.00 uur en 17.00 uur verzorgt het
Koninklijk Roermonds Mannen-
koor 0.1.v. Jan Hupperts een kerst-
concert.
HEERLEN - In de Kleine Zaal van
de stadsschouwburg presenteert
theatergroep Alex d'Electrique
vanavond om 20.30 uur zijn pro-
duktie The Electric Suburb. Mor-
genavond, eveneens om 20.30 uur
staat hier een optreden van de En-
gelse acteur, mimespeler en kome-

diant Tim Jones geprogrammeerd.
Zijn show The Chuckle Club wordt
uitgevoerd in het Engels. In het ka-
der van de bijzondere culturele acti-
viteiten wordt zaterdagavond om
20.00 uur door de Opera Royal de
Wallonië La Traviata uitgevoerd.
Zondagmiddag om 12.00 uur con-
certeren Anneke de Vries (fluitiste)
en Anke Anderson (harpiste). Op
het programma Christmas Classics
for Lady's staan werken van Ibert,
Debussy, Rossini en kerstmuziek.
'Over de grens' staat woensdag-
avond op het programma. Dit to-
neelstuk, gespeeld door Peter Fa-
ber, Olga Zuiderhoek en Helmert
Woudenberg, begint om 20.00 uur.
KERKRADE - In het Wijngracht-
theater geeft de pianist Theo
Bruins vanavond een recital. Op
het programma, dat om 20.00 uur
begint, staan werken van Beetho-
ven en A. Diabelli. In de Rodahal
presenteert Up with People mor-
genavond om 20.00 uur de nieuw-
ste muzikale show Time fort the
Music. Honderd jongeren uit twintig
landen werken hieraan mee.
SITTARD - In de stadsschouwburg
voert het Theater Oberhausen
morgenavond de opera's Turandot
van Busoni en Cavalleria Rusticana
van Mascagni uit. Dinsdagavond
verzorgt Trio A Tre een concert.
Matthias Schmidt(fluit), Gertrud
Winker(altviool) en Aloys Simons
(gitaar) spelen voornamelijk origi-
nele werken voor deze bezetting.
De voorstellingen beginnen om
20.00 uur.

" Hef Syrinx Saxofoonkwartet geeft woensdagmiddag een luna
pauzeconcert in de Maastrichtse Stadsschouwburg.

’Limburgse’ uitvoering van Beethovens meesterwerk

Missa Solemnis
in Maastricht

MAASTRICHT- Het aanbod kerstcon-
certen, waarmee Limburg in deze tijd
van het jaar wordt overstelpt, wordt
maandag 19 december onderbroken
door een ambitieus projekt van de Ca-
pella Sancti Servatii. Op initiatief van
het Orchestre Philharmonique de Liè-
ge en in samenwerking met het Lim-
burgs Vocaal Ensemble wordt in de St.
Annakerk te Maastricht de Missa So-
lemnis van Ludwig van Beethoven uit-
gevoerd.

Onder leiding van Peter Serpenti en
met solistische medewerking van de
sopraan Ingrid Haubold, de alt Lucien-
ne van Deyck, de tenor Hein Meens en
de bas Chris Dernoor zingen zon ne-
gentig zangers en zangeressen en
spelen ongeveer zestig musici. Het
concert begint om 20.30 uur.
Ruim zeven maanden bereiden zich
de beide Limburgse amateurkoren op
dit concert voor. De Capella onder lei-
ding van Peter Serpenti, het Vocaal

Ensemble onder leiding van Peter
Kokkelmans. Vanaf deze week repete-
ren de beide koren samen en van-
avond staat de generale repetitie met
het orkest op het programma.
Voordat het anderhalf uur durende
meesterwerk in Maastricht tot klinken
wordt gebracht, staan twee uitvoerin-
gen in Luik op het programma: vrijdag
om 20.00 uur en zaterdag om 16.00
uur, beide keren in het Luiks Conser-
vatorium. " Peter Serpenti dirigeert de Missa Solemnis in Luik en MaastriW

Koortraining
voor Limburgse

dirigenten
HEERLEN - Voor Limburgse diri-
genten van amateurkoren bestaat
vanaf januari volgend jaar de moge-
lijkheid zich bij te scholen. Op zater-
dag 21 januari gaat namelijk een cur-
sus van start, die wordt gegeven in
de muziekschool van Heerlen en die
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Samenwerkende Korenorgani-
saties(SNK).

Onder leiding van Jean Lambrechts,
Ton Braas en Frans Schouten zullen
de cursisten worden bijgeschoold in
de praktische training van een koor,
speciaal met betrekking tot balans-
verbetering, stemvorming en klank-
produktie. De cursus wordt gegeven
op de zaterdagen 21 en 28 januari,
18 en 25 februari en 4 maart. Opga-
ve is mogelijk via telefoonnummer
030-313174.

St. John’s Choir
zingt in Sittard

SITTARD - Het befaamde 'Choir of
St. John's College' van Cambridge is
volgende week donderdag te gast in
de Grote Kerk van Sittard. Onder lei-
ding van George Guest zal het koor
een gevarieerd programma presente-
ren met polyfone werken uit de Re-
naissance, eigentijdse Engelse koor-
muziek, het adventsmotet 'Komm,
Jesu, komm' van J.S. Bach en enkele
kerstcarols. Het concert begint om
20.00 uur.

Het St John's koor is naar Sittard ge-
haald door het gemengde koor Cho-
rum Currende van Jan Tobben. Het
koor bestaat uit zestien 'choristers' en
veertien 'choral scholars' en gaf con-
certen over de gehele wereld onder
leiding van George Guest, die al meer
dan dertig jaar aan het koor verbon-
den is.
Het precieze programma van het
concert in Sittard ziet er als volgt uit:
Motetten van Tallis, Hassler, Swee-
linck en Byrd; het Requiem van Ho-
wells, 'Komm, Jesu, komm' van J.S.
Bach, de kantate 'Rejoice in the
Lamb' van Britten; Christmas Carols
van Shaw, Davies en Poston en de
samenzang 'O come all ye faithful'.
Twee 'organ scholars' zullen het pro-
gramma larderen met orgelsolo's van
Sweelinck en Britten.
Chorum Currende is overigens van
plan ook in de toekomst beroemde
Engelse koren naar Nederland te ha-
len.
Beroemd knapenkoor brengt geva
riëerd programma

" Enkele leden van het befaamde Choir of St. John's College'

LSO gaat op
militaire en

romantische toer
MAASTRICHT - Een klassiek-roman-
tisch concert, dat zo uit de 'elck wat
wils-serie zou kunnen zijn geplukt.
Met een programma, dat bestaat uit de
Symfonie nr. 100 van Haydn en de
Vierde Symfonie van Bruckner - pre-
senteert het LSO zich komende dagen
in vier Limburgse theaters: het Staar-
gebouw van Maastricht (zaterdag,
20.00 uur), de Stadsschouwburg van
Heerlen (zondag 20.00 uur), De Oran-
jerie van Roermond (dinsdag 20 de-
cember, 20.00 uur) en de Sittardse
Stadsschouwburg (woensdag 21 de-
cember, 20.00 uur). Dirigent is de nieu-
we vaste man van het orkest Salvador
Mas Conde.

Dat de symfonie nr. 100 van Haydn,
die vanwege het gebruik van militair
slagwerk in het tweede deel de bij-
naam 'Militaire' heeft meegekregen,
het publiek in Londen bij de première
angst inboezemde, valt met twintigste
eeuwse oren, die inmiddels meer ver-
schrikkingen hebben leren te door-
staan, nauwelijks te geloven.
Dat er de oprukkende oorlog, compleet
met kermende gewonden, wapenge-
kletter en hels gebulder in te horen is-
zoals in de Morning Chronicle van die
dagen te lezen viel - evenmin. Dat dit
deel echter een onmiskenbaar militair
karakter heeft zal ongetwijfeld ook in
de versie van het LSO duidelijk naar
voren komen.

Geheel anders van opzet is de vierde
symfonie van Bruckner, bijgenaamd
de Romantische, die het LSO enkele
jaren geleden met redelijk succes on-
der leiding van Ed Spanjaard uitvoer-
de. Salvador Mas Conde zal dit werk
vol melancholie, hoornsignalen en he-
roïek ongetwijfeld met nog meer glas
en klankpracht vertolken en daarmee
recht doen aan de opzet van deze
symfonie, waarvoor Bruckner achteraf
- op verzoek van vrienden - een 'pro-
gramma' bedacht vol ridders, zonsop-
gang en middeleeuwen.
Het echte 'programma' van deze sym-
fonie moet echter worden gezocht in
de grote liefde voor de natuur van
Bruckner, die in dit werk optimaal tot
uitdrukking komt.

Verder in...
MAASTRICHT - In de aula van de mu-
ziekschool organiseert de Stichting In-
tro zondagmiddag om 15.30 uur een
concert van het Ives Ensemble. Op
het programma staan werken van
John Cage. In het Bonnefantenmu-
seum houdt R.H. Marijnissen zondag-
morgen om 11.30 uur een lezing onder
de titel: Hoe ketters waren Bosch en
Bruegel? In de concertzaal van het
Conservatorium vinden de volgende
activiteiten plaats: Vanavond om 18.00
uur een concertante uitvoering van de
opera Scarlatti 0.1.v. Jan Martin Lang.
Maandag om 18.00 uur een voordracht
door studenten uit de dwarsfluitklas
van René Kravanja. Dinsdag om 18.30
een voordracht door studenten uit de
blokfluitklas van Jeröme Minis en
woensdag om 19.30 uur een concert
door het Conservatorium Symphonie
Orkest 0.1.v. Jean Philippe Rieu.
HOENSBROEK - Vanavond om 20.15
uur geeft de Kring van Muziekvrien-
den een concert in de groene kamer
van Kasteel Hoensbroek. Op het pro-
gramma staan werken van Telemann,
Simonetti, Bach, Stamitz Berthomien,
Kummen, Bennet en Tcherepnin.
Leerlingen en docenten van de Heer-
lense muziekschool geven zondag-
middag om 16.00 uur een schemer-
concert in het kasteel. Uitgevoerd wor-
den werken van Mozart, Gluck en
kerstliederen.
BEEK - Vriendenkring De Rijckere-or-
gel organiseert zondagmiddag om
16.00 uur een orgelconcert in de Her-

vormde Kerk te Beek. MedeWj
den zijn Karin Nieuwelink (zart
John Boone (orgel). Het proc^
bevat werken van o.a. Bach, &*
Chaminade, Dandrieu en Wierts
KERKRADE - In kasteel Erenst'
Kerkrade wordt komende zondaj!
concert gegeven door het And*
Ensemble. Het ensemble heeft »
zetting sopraan, dwarsfluit, viool,
blokfluiten, cello en piano/clave^
en voert - in wisselende beze"
werken uit van o.a. Fasch, Riet*
cell, Handel, Vivaldi, Ravel en &
son.
HEERLEN - In deCentrale Hal V»
ABP treedt komende zondag de
volkszanger Paul O'Brien op. P
treden heeft plaats tussen 14.<'
17.00 uur in het kader van de
dag', waarop de expositie v3^maand december voor iedereen i
toegankelijk is.
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Gegrilleerde zalm
met ansjovisboter
Het hoofdgerecht voor 't le Kerst-
menu met suggestie voor combina-
tie van groente en aardappelen.

Benodigdheden voor 4 personen: 4
ansjovisfilets, een middelgrote ui,
peterselie, 50 g boter of margarine,

1 citroen, 4 moten zalm van elk 150
g en peper.

Snijd de ansjovisfilets heel fijn.
Rasp de ui. Was de peterselie en
knip heel klein. Roer de boter
zacht. Snijd de citroen in 4 dunne
plakken. Vermeng de boter met de
ansjovis, 1 tl ui, de peterselie en wat
citroensap. Vorm er een rol van en
laat de boter in de koelkast opstij-

ven. Snijd daarna deboter in 4 plak-
ken.
Bestrooi de zalm met peper. Gril-
leer de zalm onder een voorver-
warmde grill aan beide zijden bruin
en gaar. Reken op totaal 6 minuten.
Leg op iedere moot zalm een schijf
citroen met daarop een plak ansjo-
visboter.
TIP: Serveer hierbij wortelen met
peulen, veldsla met paprika en een
smeuïge aardappelpuree.
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Drie douaniers
gaven vals

RA-bomalarm_ Drie douaniers van de
Post Heerlen aan de autoweg

'°ger en s*aat een disciplinaire of
'Jeht een ar,dere, hogere straf te
öij, ,n voor het geven van vals

alarm. Dat heeft gisteravond
eei<jan hun directe chefs meege-
aeenld 'l avondje stappen in de nacht
rJeKfterdag op zondag deed het
>n p

z°ndagmorgen rond half zes
lQni° ga s van **e grensP°st de
'TftAme telefonische melding dat

een Dom naDÜ de grens had.oQPoneerd. Onmiddelhjk werd
>ji A?*arm geslagen. De autoweg
ow en naar Heerlen werd afge-
tf nen het verkeer werd ruim 2,5

&n onderzoek door bomexperts
verd koninklijke Marechaussee

Qe niets verdachts op.

ilo?r°nd van geruchten rees de af-
} en dagen verdenking tegen de
'gesUamers- ZiJ wel"den gisteren
>f 2 p°ord, waarna het verder on-
iL^ naar hun gedrag op gang isort*en.

Kleine scholen
CDA en WD zijn gelukkig met de
toezegging van Deetman en staats-
secretaris Ginjaar-Maas dat de be-
zuinigingen op de kleine scholen
wordt teruggeschroefd van 100 naar
50 miljoen. Maar op aandrang van
de Kamer moest Ginjaar-Maas belo-
ven dat dat niet ten koste zal gaan
van maatregelen om kinderen min-
der snel naar het speciaal onderwijs
door te verwijzen. Evenmin zal het
overheidsbeleid dat gericht is op fu-
sering van kleine scholen er onder
mogen lijden.

De socialistische fractie maakt zich
grote zorgen over de nog onbeken-
de consequenties van de begro-
tingsoverschrijding in dit jaar (500
miljoen) voor de komende jaren.
Deetman zegde toe dat het niveau
van de onderwijsvoorzieningen hoe
dan ook onaangetast blijft. Hetzelf-
de geldt voor de rechtspositie van
leerkrachten.

DOP-regeling
De vervroegde uittredingsregeling
voor leerkrachten (DOP-regeling)
waarmee de doorstroming in het on-
derwijs bevordert wordt, blijkt ove-
rigens een succes. De maatregel die
bedoeld was als bezuiniging - om-
dat de vergrijzing in het onderwijs
Deetman voor extra kosten plaatste
- heeft over 1988 vijfmiljoen gulden
opgeleverd. Leerkrachten van 55
jaar en ouder mogen ook volgend
jaar weer met vervroegd pensioen,
op voorwaarde dat een jongere leer-
kracht die plaats in kan nemen.

Hulp voor klas
die leraar
in elkaar
zag slaan

'e V^A1110 _De derde klas van
!etisl

wO-opleiding aan net Huv_

'agOcheUm in Voorburg, die dins-
end moest toezien hoe een

:Uri(j ?e medeleerling de aardrijks-
&tse j i!eraar met een hamer hersen-
r>aat<;slu Zorgde, krijgt hulp van het
"oiiy ChaPpelijk werk. Dat heeft de
W, Van Voorburg woensdag

sedeeld
Ng
t^deti de Politiewoordvoerder
F0m~„ as niet zomaar aan haar lot
türBafu°Vergelaten- De uit Voor"
' Ziin ige verdachte, die nog

0l^ers woont, is nog voort-
f* 20r

Oe politie maakt zich gro-
hof?en om zÜn geestestoestand

Pp tg v
pt hem zo spoedig mogelijk

"esgpvangen. De politie bevestigde
opBest fagd dat hij een at^e had
?*n hPu , van mensen aan wie hij
's geor, heeft" De 48"Jarige leraar

ereerd en verkeert niet in le-
S°e4 haar' aldus de Politie. Er zou
ftel. no°P zijn op lichamelijk her-

Nieuwe arrestatie
moordzaak-Palme
STOCKHOLM - De Zweedse poli-
tie heeft gistermorgen een 41-jari-
ge man uit Stockholm gearres-
teerd op verdenking de Zweedse
premier OlofPalme te hebben ver-
moord. Na een 12 uur durende on-
dervraging besloot officier van
justitie Axel Morath, die het on-
derzoek in de moordzaak leidt, de
man in hechtenis te nemen.
„Dit is niet langer een routine-on-
derzoek. In dit geval verdenken wij
de aangehouden persoon er sterk
van Olof Palme te hebben ver-
moord," aldus Morath gisteravond.
De verdachte, die bekend staat als
bijzonder Palme-vijandig en meer-
maals veroordeeld is wegens ge-
weldsdelicten, ontkent elke schuld.

Wel beantwoordt zijn signalement
aan verklaringen van getuigen. Zo
loopt hij licht mank, net als de mys-
terieuze man die op 28 februari 1986
Palme doodschoot toen hij uit een
bioscoop naar huis liep.

Zaak-Rensch:
nog meer
arrestaties

PARAMARIBO - In de zaak van de
zaterdag gearresteerde Surinaamse
mensenrechtenstrijder Stanley
Rensch zijn nog drie personen gear-
resteerd. Van twee van hen zijn de
namen bekendgemaakt. Het zijn Jo-
han Bonapart en Walter Samuel,
beiden net als Rensch bosneger.

Het is niet precies bekend wanneer
zij zijn opgepakt. Van de derde, die
dinsdag werd gearresteerd, zijn
geen bijzonderheden vrijgegeven.
Rensch, die sinds zaterdagavond
wordt vastgehouden, is nog steeds
niet geconfronteerd met al eerder
aangehouden aanhangers van rebel-
lenleiderRonny Brunswijk. Zij zou-
den voor hem belastende verklarin-
gen hebben afgelegd die moeten
duiden op vermeend misdryf tegen
het wettig gezag.

Geen ’tonnen’ voor
Masson en Van Zon

DEN BOSCH - De voormalig direc-
teur beleggingen van het ABP
mr.drs. A. Masson en diens vroegere
zakenrelatie ir. J. van Zon krijgen
geen grote schadevergoedingen.
Advocaat-generaal mr. R. de Groot
heeft dit woensdag meegedeeld.
Masson was lange tijd hoofdver-
dachte in de ABP-affaire.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft
bepaald dat voor andere schadever-
goedingen dan vergoedingen voor
reis- en verblijfskosten, geen gron-
den van billijkheid aanwezig zijn.

Na hun vrijspraak op 7 juni van dit
jaar doorhet hofliet het tweetal we-
ten tonnen te zullen eisenvan justi-
tie die hen materieel en immaterieel
schade zou hebben berokkend.

Masson's raadsman sprak toen van
een claim van een miljoen gulden.
De claim van Van Zon zou van de-
zelfde grootte zijn, zo werd toender-
tijd gemeld.

Het hof heeft bepaald dat Masson
bijna 6.000 gulden als vergoeding in
reis- en verblijfskosten krijgt. Van
Zon ontvangt om dezelfde reden
ruim 3,5 duizend gulden, aldus de
advocaat-generaal.Aan de derde ge-
wezen verdachte, de Rotterdamse
zakenman N. Hemmes, heeft het ge-
rechtshof een vergoeding toege-
kend van bijna 69.000 gulden. Het
grootste deel daarvan (65.000 gul-
den) slaat op de kosten van zijn
raadsman. Die komen voor vergoe-
ding in aanmerking op gronden van
billijkheid, zo heeft het hofbepaald.

Opleiding
douaniers
gestaakt

DEN HAAG - De opleiding van
nieuw personeel aan het Douane
opleidings-instituut in Elspeet is ge-
staakt. Staatssecretaris Koning (fi-
nanciën), verantwoordelijk voor de
douane, heeft hiertoe besloten nu er
bij de douane in de toekomst 2500
arbeidsplaatsen wegvallen. Dit als
gevolg van het wegvallen van de
grenzen tussen de Benelux, West
Duistland en Frankrijk in 1990,
twee jaar later gevolgd door -het
wegvallen van de grenzen binnen
de hele EG.

Door het stopzetten van de oplei-
ding van douaniers wil Koning de
afslanking van de dienst niet onno-
dig bemoeilijken. Met het oog daar-
op is ook al een personeelsstop voor
de douane afgekondigd. Plaatsen
die vrijkomen door natuurlijk ver-
loop worden niet meer opgevuld.

Strijd tegen drugs:
urinecontrole

bij gevangenen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Gevangenen in de
Limburgse strafinrichtingen kun-
nen voortaan aan een verplichte uri-
necontrole worden onderworpen
om na te gaan of ze drugs gebrui-
ken. Staatssecretaris Korte-van He-
mel (Justitie) heeft de directeuren
van alle penitentiaire inrichtingen
daarvoor de bevoegdheid gegeven.
Zij wil zo de handel en het gebruik
van verdovende middelen in straf-
inrichtingen een halt toeroepen.

De urinemonsters zullen in eerste
instantie onderzocht worden op
opiaten, cocaïne en amfetamine. Als
in de urine van een gevangene spo-
ren van deze verdovende middelen
worden gevonden kan dat intrek-
king van verlof of zelfs overplaat-
sing naar een andere inrichting be-
tekenen.

De verslavingsproblematiek in pe-
nitentiaire inrichtingen heeft al lan-
ger de aandacht van Justitie. De
verplichte urinecontrole is slechts
'e'en van de maatregelen die zijn
aangekondigd. In de toekomst zul-
len in strafinrichtingen drugsvrije
afdelingen worden aangewezen en
wordt de oprichting van een drugs-
vrij opvangcentrum overwogen.

Staatssecretaris
van Defensie in
BRD afgetreden

BONN -De Westduitse staatssecre-
taris van Defensie, Peter-Kurt
Würzbach, is gisteren afgetreden
na een ernstig meningsverschil
met zijn ministér.

Vorige week kondigde Würzbach,
na het neerstorten van een Ameri-
kaans oefenvliegtuig in een woon-
wijk van een stad in het Ruhrgebied
waarbij zes mensen omkwamen,
een verbod op laagvliegen aan tot na
de jaarwisseling. Minister Scholtz,
die toen in de Verenigde Staten ver-
bleef, was hier zeer boos over. Vol-
gens hem had Würzbach niet de be-
voegdheid tot dit besluit zonder
eerst met hem ruggespraak te ple-
gen.

In het Zuidduitse Würzburg heeft
Würzbach, die evenals Scholtz tot
de CDU van kanselier HelmutKohl
behoort, gisteren verklaard dat hij
geen basis meer ziet om onder
Scholtz te werken. Würzbach was
sinds oktober 1982 staatssecretaris
van Defensie. Algemeen gold zijn
verhouding met Scholtz als stroef.
Scholtz is pas zeven maanden mi-
nister van Defensie. Hij volgde
Manfred Wörner op, die als eerste
Westduitser secretaris-generaal van
de NAVO geworden is.

CDA/VVD akkoord metpremiereduktie rond minimumloon

Kritiek op vorm, duur
en bereik banenplannen
DEN HAAG - Er tekenen zich in de
Tweede Kamer van samenstelling
wisselende meerderheden af om de
afspraken tussen werkgevers,
werknemers en de overheid over
banenplannen voor langdurig
werklozen bij te stellen. Dat bleek
gisteren op de eerste dag van het
debat over de uitkomst van het
overleg in het Centraal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening in op-
richting.
WD en PvdA vinden het een con-
structiefout dat vooruitlopend op
de arbeidsbureaus nieuwe stijl -
waarvoor het parlement nog toe-
stemming moet geven - alvast het
nieuwe bestuursorgaan van de bu-
reaus, het CBA, is aangezocht om
oplossingen aan te dragen. Werkge-
vers en werknemers kunnen zich
blijkbaar te moeilijk los maken van
behartiging van de belangen van
hun achterban ten koste van de
doelgroep van langdurig werklozen,
zo werd gesignaleerd. Alleen het
CDA toonde er begrip voor omdat
de socialepartners er zelf op hebben

gestaan.

Wetsontwerp
CDA en WD stemmen daarnaast in
met de afspraak dat premiereductie
(3.250 gulden, ofwel 10 procent van
de loonkosten) uitsluitend voor het
minimumloonzal gelden. De PvdA
heeft gisteren bij deKamer een ini-
tiatief-wetsontwerp Vermeend in-
gediend om de tegemoetkoming in
de loonkosten toe te kennen tot 10
procent boven het minimumloon.

In het traject tot 105 procent van het
minimumloon wordt de loonkos-
tenreductie 15 procent, van 105 tot
110 procent van het minimumloon5
procent. Dat zal, zo verwacht Ver-
meend, 65.000 nieuwe banen ople-
veren. De kosten worden geraamd
op 800 miljoen gulden. D66 steunt
het idee om de subsidie op te rek-
ken tot 10 procent boven het mini-
mumloon. WD en PvdA vinden
het verder vreemd dat de loonkos-

tensubsidie na vier jaar zal afloopt,
terwijl pas na zes jaar het volledige

werkgelegenheidseffect wordt be-
reikt.
Het tweede element van de afspra-
ken, de 'werkervaringsplaatsen',
kan vooralsnog alleen op de vol-
mondige steun van het CDA reke-
nen. Die plaatsen zullen vooral in
het midden- en kleinbedrijf tot
stand moeten komen en zijn be-
doeld voor werklozen die ook met
de premiereductie voor de werkge-
ver niet aan de bak kunnen komen.

’Onwerkbaar’
Linschoten (WD) vindt de regeling
te bureaucratisch en onwerkbaar.
Dat kan veel simpeler, meent de
WD. Daarbij zoeken de liberalen
aansluiting bij het initiatief-wets-
voorstel Buurmeijer-Leijnse (PvdA)
om gemeentelijke arbeidspools
werklozen in dienst te laten nemen.
Die kunnen vervolgens met behoud
van uitkering en een onkostenver-
goeding als boventalligeworden ge-
plaatst bij het bedrijfsleven of de ge-
meente.

binnen/buitenland

Deetman komt Kamer fors tegemoet

Maatregelen tegen
tekort aan leraren

IVanonze parlementaire redactie

" HAAG - Minister Deetman van Onderwijs komt binnen-
/* maatregelen om wat te doen aan het dreigend tekort

in de economische, technische en exacte vak-
I "Pc bewindsman laat echter in het midden ofer een extra

voor leerkrachten komt, zoals CDA en VVD wil-
?" Het salarisakkoord met de vakbonden in het onderwijs
*g in ieder geval niet worden opengebroken, aldus de minis-
.^stèren in de Tweedekamer bij de behandeling van zijn bc-

* °ting.
De VVD pleitte deze week voor een
premie van 5.000 gulden per jaaruit
te keren aan leerkrachten in exacte
vakken. Het tekort aan docenten in
dievakken dreigt de komende jaren
op te lopen tot meer dan 10.000 in
1992. De WD wil daarom zelfs het
HOS-akkoord over de salarisstruc-
tuur in het onderwijs openbreken.

Dat Deetman openstaat voor de
suggestie leraren die schaars drei-
gen te worden extra tebelonen, mag
opmerkelijk heten. Hij heeft de ef-
fectiviteit van die maatregel altijd
betwijfeld, omdat de salarissen in
het bedrijfsleven hoe dan ook aan-
trekkelijker blijven.

Deetman negeerde gisteren de poli-
tieke commotie rond zijn persoon
volledig. „Ik voel mij bemoedigd,"
zei hij slechts over de op- en aan-
merkingen op zijn begroting van
vooral het CDA. Die partij wenste
hem ook 'sterkte' toe bij zijn onder-
wijsbeleid. De PvdA herhaalde haar
advies aan de minister om zijn kof-
fers te pakken.

PUNT UIT

Vrij
" De Amsterdamse Christina
Meindersma (26) die zaterdag
bij een demonstratie in de Tibe-
taanse stad Lhasa gewond
raakte, is weer vrij om te gaan
en staan waar ze wil. De autori-
teiten hebben haar paspoort te-
ruggegeven. Meindersma raak-
te gewond aan schouder en arm
toen Chinese soldaten vuurden
op een groep demonstrerende
monniken. Ze wildezo snel mo-
gelijk China verlaten om in
Hongkong haar verwondingen
te kunnen laten nakijken.

Stafchef
" De vijftigjarige generaal Mi-
chail Moisejev is benoemd tot
opvolger van stafchef maar-
schalk Sergej Achromejev in de
Sovjetunie, zo is gisteren ge-
meld in de Washington Post.
Moisejev, tot dusverre bevelheb-
ber van een district in hetverre
oosten van de Sovjetunie, staat
qua denktrant op een lijn met
deSovjetminister van Defensie,
Divütri Jasov.

Emigratie
" Op 1 januari 1989 worden in
de DDR nieuwe regels van
kracht voor bezoeken aan en
emigratie naar het westen.
Met ingang van 1 julikunnen
personen wier verzoek om
emigratie is afgewezen, bij de
rechter beroep aantekenen.
Als weigeringsgronden gelden
de bescherming van de natio-
nale veiligheid van de DDR en
de verdediging van de socia-
listische Duitse staat.

Ontmanteling
" De Sovjetunie heeft de Ver-
enigde Staten meegedeeld dat
zij verscheidene oude ver-
plaatsbare radarsystemen zal
vernietigen die volgens Was-
hington in strijd zijn met het
ABM-verdrag. Dit heeft het
Amerikaanse dagblad New
Vork Times gisteren gemeld.
Maar de krant voegde daaraan
toe dat geen enkele overeen-
stemming is bereikt over het
omstreden radarcomplex in
Krasnojarsk, dat door de VS
wordt gezien als één van de be-
langrijkste inbreuken op het
ABM-verdrag.

IRA
" Twee politieagenten en een
burger zijn gisteren licht ge-
wond geraakt bij een bomaan-
slag voor het gerechtsgebouw in
het Noordierse Newry. De bom
ontplofte toen een voertuig van
depolitie voor het gebouw stop-
te. De IRA heeft de aanslag ge-
claimd.

Crisis
" De Nieuwzeelandse minis-
ter van Financiën, Roger
Douglas, heeft gisteren het
veld moeten ruimen na forse
kritiek op premier David Lan-
ge. Minister van Inkomsten en
Douane Trevor Cleene, een
bondgenoot van Douglas, kon-
digde aan dat hij vandaag af-
treedt.

Vuurwerk
" De 17-jarige Hendrik ten
Boom uit Nieuwehome is dins-
dagavond door zijn buurman
met een pistool in de borst ge-
schoten en enige tijd later in
het ziekenhuis te Heerenveen
aan de gevolgen daarvan over-
leden. Aanleiding tot de schiet-
partij was het afsteken van
vuurwerk door het slachtoffer,
zijn 14-jarige broer en twee
vrienden, nabij de woning van
de 64-jarige dader.

Actie
" Het Wereld Natuur Fonds
(WNF) is gisteren van start ge-
gaan om fondsen te werven
voor het natuurbehoud in Afri-
ka. Daarmee zijn mensenlevens
te redden, zo heeft WNF Neder-
land gisteren gezegd. Het na-
tuurbehoud komt ten goede 'aan
de mens, want natuur en mens
hebben elkaar in Afrika drin-
gend nodig. Natuurrampen en
hongersnood teisteren Afrika,
doordat de mens de natuur ver-
nietigt, aldus WNF.

Oogst
" De oogst in Ethiopië zal dit
jaar waarschijnlijk een kwart
hoger uitvallen dan in 1987.
Deze gunstige verwachting is
gisteren geuit door medewer-
kers van de FAO, de voedsel-
en landbouworganisatie van
de Verenigde Naties. Vier jaar
terug werd Etiopië nog geteis-
terd door enorme droogte, die
meer dan zes miljoen mensen
trof.

Mandela
" Nelson Mandela heeft deze
week door een schriftelijke stu-
die de hoogste Zuidafrikaanse
academische graad in de rech-
ten behaalo. De bekendste
Zuidafrikaanse politieke ge-
vangene moest zijn zesjarige
studie enige tijd onderbreken
toen de regering gevangenen
verbood rechten te studeren.
Mandela's studie omvatte pu-
bliek, privaat, militair en han-
delsrecht.

■ (ADVERTENTIE)

Bkk^mV^^^^^k^^^^^^^^ Heerlen
1I J IIT/ *| M R «-Hl 045-717324

P^^^^^^ Geleen,
PJ^^ 04490-43030

Dealer van Aquadroom waterbedden, Auping, Dorell,
Pullman, Epeda, Lattoflex, Zevenslaper, Treca de Paris

(ADVERTENTIE)

Alle pasjes met dit
vignet worden razendsnel

bediend door de
Amro Geldautomaat^

De Amro Geldautomaat helpt u razend-
I \Êm Ék sne^ aan Se'd- Dag en nacht staat hij voor

W mÊ\ %mTmm u klaar. Ook als u cliënt bent van 'n andere
JÊk Êkjt Wf bank. Pasje invoeren, PIN-code intoetsen

U^^Ll l\ en u hebt binnen 30 seconden uw geld.
%km^aMaWaMaWaWaWÊmÊÊÊM U vindt een geldautomaat in onskantoor:

Heerlen, Promenade 297.

AmroBank S)
mm*m—*mmm*^^*^^m*^********m—m*—***^^*********^^^mm.
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(ADVERTENTIE)

2 Ski-pulli's Complete

’ 29,75 f-"*va ’ 344,-
Langlauf- ———————set L.L-set met

GT. Touring Salomon S.N.S.
’179,- ’ 249,-

-ski-verhuur| EH2E
ski- mi

WERKPLAATS ■ dffHdCKfl
Zondag 18 dcc. open
van 11.00-17.00 uur.

Limburgs dagblad

Gistermiddag
werd op het Haagse
Binnenhof gede-
monstreerd tegen de
toenemende armoe-
de in Nederland.
Men deed dat mid-
dels 'armoede-kerst-
pakketten', die aan
een aantalKamerle-
den werden aange-
boden. In de pakket-
ten zaten zaken als
een houtje om op te
bijten en volgestem-
pelde strippenkaar-
ten.
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P 37 cmflo°. donkergeünte, in-line. QS. BARE KLEURENTELEVISIE MET SONY X AlWAdEjjjjflft£^ 'S= Sn SSnajndirekt onder hand- 7^vn£&S£Sr7inet H,Bn beeldbuis(34 cm effektieO. DRAADLOZEAFSTANDS- 7 «^^\
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, „ _>■ ~_._, matiscne instelling voor dag-of kunst VOGELZANGPRIJS \/nrci7AMPDDnc -^tor," VvJI lid B^«# g^w^Êr^^^mmm m^PHILIPS CD 480 COMPACT DISC single. Drievoudige zoeksnelheid. |lcht, en "backlighrtoets voor tegen- **S\<\S% VOGELZANGPRIJS KiWpmjc VS IRM AMAHSG 37 WALKMAN?P^ER

rn
, , waarvan twee vergeld hoorbaarzijn. |ichtopnamen. Dubbel digitaal geheu- VQQQ /IQQ VOGELZANGPRIJS 'IO 1J IP Autoreverse^^walkman met super iLaatste n,euwe CO speler metzeer Uih/oering zwart. Afm. (bxhxd): 42 x gen v

M
OOrm,teksten en

y
/ot te

y
ke. mmWWl^^ *4ÜÏJ TOO «^P-JJT JSSrTSSiïïhoge enl

D SELZANGPRUS4S9, n,n^, LP,and voor max. 3 uur op- OF FlOO,-PER MAAND- 0F F 40,. PER MAaTd*^ t\j\J "^"". TfWTïÊslProorammerenmoneliikvanPOnum- VOGELZANGPRIJS ?i \**\ ~Z^ Walkman met ingebouwdDolby B geluid. Dolby B ruisonderdrukkmg, |SXp^iZÏÏT VOGELZANGPRIJS my f rst Sony M#^C-^ nu» ïïTSMÏI 1Kl meeJan'ek
h

9
tt
eschlktlTkeurioevolGordeatsoelenvande ,**. ' i^^T'^^Vfex n — Il cassettes, automatische stop aan het oplaadbare Nicad batterijen. Inkt.ZS^^Z^^e *%^\ QQQ Bij aankOOp Van een |^«W\ f einde van deband Kompleet gele- stereo hoofdtelefoon. Kleur zwart d

nummers Geschikt voor Bcm CD SgfcX JJJ Sony Videocamera krijgt *^gM )j ) f f SSSSSIjT QQ WGELZANG- 1 OC|
sony u een Sony CFM 2000 prijs JLQw*

radio cassetterecorder uit de serie van aiwa au «=./^w \ *"
My F/rsf So/jy, ter waarde van JlfiPßl J / IfÖR I 1 '

van een digitaal filter, 4 x over- de afstandsbediening van Sony midi- VJd6Q Q^ss^^Sb k^B 1 1[ " BMHiiiiljajßfc^-—_jj \^X A|WA HS p 2Q2 WALKMAN
r

sampling en geschaden D/A conver- setsiop afstandl te bedienen. PHI TELEFUNKEN MPR-21 MONITOR- OUDE VOGELZANGPRIJS 1598- HiFi stereo walkman met auto SONY WM-DD 3 WALKMAN
ter voor een perfetóe geluidsweer. VOGELZANGPRIJS JIHPKs^SHBt1U3BI LOOK KTV MEITELETEKSTEN VOGeSiNGPRIJS matic reverse, Dolby B ruisonder- Uitstekende walkman met DD kwarts
rtowo Chuffta r\in\i nm oWo l/oor Ho AU AM a^mWmWlfurTf^TYiï w^ti .V^^r^Sn —L LWWIMMïmei ILLLILiNOI til VUUCLXMPIVjrniJO J . .f^pïn^afeStotfcte /I>iQ ffffJl AFSTANDSBEDIENING +J AA drukking. Dynamic super loud- moor aandrijving voor zeer gelijk-
CD in een andere atspeeivoigoroe te 4XAX77 1 1 yü^^^^^^^^^^^^^MiGn^.;^l 55 cm (51 cm effektieh rechthoekioe M MQQ ness voor een nog strakkere bas matig bandtransport. Dolby B ruis-
kunnen horen, hoofdtelefoonaanslui- 1 *+* WMB| MaWBWBKB'f^r \ "Biack SÏÏSisdSSte X X%/%7 en hoge tonen weergave, kom- reduktie, tiptoetsbediening en dubbele

f%:\ 7-7^^ .^r- \JU|rCI l^^a^pP^V^i^-1 kwarts synthesizer S-tuner, 100 kanalen. OF F40,- PER MAAND pleet met hoofdtelefoon en snel- hoofdtelefoonaansluiting. Inklusief
iiju ttnS\ f 200.' VOOrdeel mW

Jkk

,
-^ : laadaccu. «f stereo

LLÜI SfiftJaA y rwwre staand beeld door dubbele video rrTTYf^gTTB— ' ' - VOGELZANG- T VlU hoofdtelefoon *JUM=|4 SONY CCD-V9OE HANDYCAM koppen Automatische regeling van »v-»i^ SSSSSj R| prijs Aww mmm*mW+J
tl fc^B B|^ts|| Een van de meestkomplete camcor- opening, 6x motorzoom en macro- SONY /^^ cnKivunmonDcw aid

«B ders, werkend met de wereldstan- stand. Perfekt geluid dankzij FM- "DIGITAL" KWALITEITSdaard "Video-8". Vernieuwde CCD audiotechniek. Datadisplay voor het HOOFDTELEFOON **%&%AKAI CDA 405 COMPACT DISC ken tijd of tracknummer en resterende beeldchip met 440.000 beeldpunten opnemen van datum en tijd, in zwarte /""V. -J ö^ ifi??nmH7SPELER tijd, hoofdtelefoonaansluiting met voor een haarscherp en kleurrijk uitvoering. Afm. (bxhxd): 9,9 x 13,7 x / A^ /Sfffi* WË& ID'"uuunz'Digitale filter, anti-resonantie op- regelbaar volume, infrarood afstands- beeld, al bij een lichtsterkte vanaf 7 25,7 cm. I \ imL Wk SONY MDRE444 EARSET
haringvan het mechanisch gedeelte, bediening. In zilver en zwart verkrijg- Lux. Auto-focus opnamesysteem OUDE VOGELZANGPRIJS 4499,- I jl \ J^IS&^I Wil 16-22.000 Hz, Kompleet A**%^\schokabsorberende voetjes, program- baar. Afm. (bxhxd): 44x6,3x29,5 cm. voorzien van elektronische sluiter met VOGELZANGPRIJS mÈ/m lelelehsl \ i xhMmM w met handig w%^l
mering van 16 nummers in willekeu- OUDE VOGELZANGPRIJS 698,- hoge "sluitertijd" tot 1/2000 sec. Edit *im%f\w*\Mo\ Êm\ K^^^^^Sm^^SSSti K. f Wr oprolsysteem.
nge volgorde, handmatig of auto- VOGELZANGPRIJS search voor snel opzoeken van de AWm mn^* f9m J SONY MDRfi2 hoogwaardige
matisch opzoeken, herhalingvan één Ja.af\ém

m vorige opname, ook in recording- XêW^af^J+J W I*"^^^ jS . OPEN WR HOOFDTELEFOONnummer, één programma of de fcX^fr^ stand. Pertekte slowmotion en stil- OF F130,-PER MAAND* SONYKV-C 25TD STEREO instelt. HiFi stereo geluid met space FvJB " ****»*a^- oeschikt voor CD en DAT weergave-
gehele disc. LCD display met aan- KLEURENTELEVISIE MET sound. Extra luidsprekeruitgangen, (N^ Frekw ber 1424000 Hz Mduidingvan tracknummer en verstre- OF F 40,- PER MAAND aM TELETEKST hoofdtelefoonuitgang, audio-uitgang \. vergulde mmiplug^ OCI
t %jfm HÉaaHHÉMMaÉÉMÉMIaiaBaMÉMÉM^^^^^S^^ Flat square Microblack Trmitron en Scart aansluiting voor home VOGELZANGPRIJS K^ZJJVu^MMMi^b^^^——^, SHARP ~,_ fi^*é**»\ beeldbuis van 63 cm (59 cm effektief) computer of videorecorder. Inklusief s

BÉlÉÉÉlili?&««*<> I voor ongekende beeldscherpte en uitgebreide draadloze afstandsbe-
fiil ■^ItKi kleurweergave. Synthesizer tuner met diening. Uitvoering: zwart. PHILIPS STEREO SOUND- PHILIPS■GRAJJ2i 30 voorkeurzenders en S-tuner. VOGELZANGPRIJS MACHINE
lililiiliß Bllil^^ Computer Controlled Teletekst met .aW *+"%. afI***, af^k. Imposante compo set met 2 los W^Aa^k^^^aA■■■■■■■■■■■■■^■■■■■^^ Bg^S^j - geheugen voor 4 pagina's. On 1QQQ koppelbare boxen met totaal 6

JVCRX-150DIGITALE RECEIVER tooninstelling. Tuner met 16xvoor- mmmmÊmWÊÊÊÊk^k m^mmmmmmmmmmimmmt Screen Display, zodat u ziet wat u Am WWW luidsprekers, dubbel cassettedeck
Voordelige 2x 27 Watt digitalerecei- keuzestations voor FM (stereo) en SHARP VC-AlOO S VIDEO- f) ■ van de band Voorzien van elektro- y Trt itLj_i m

met h|9hspeed dubbing en conti-
ver. De geïntegreerdeversterker is middengolf. In zwarte uitvoering. Afm. RECORDER |PP nisch kinderslot en beeldscherpte- fl WW^!aWf&fW!ïïH Ifl)I'id llll'i' l ïes

FKfe
0r?°,J fcnó*S' Pvoorzien van 2 paar luidsprekeraan- (bxhxd): 43,5x9x26,6 cm. VHS videorecorder met HQ opname regelaar Draadloze IR afstandsbedie- m '""" 'n "''" nil'l'll'l '■ '"■ ' "■"■** ■■ '■" zer' \M'M^ n

n
x aansluit-

sluitingen, loudness-schakeling en OUDE VOGELZANGPRIJS 499,- en videozoeksysteem, dat van elke nmg In zwarte uitvoennq Afm Wf'M'V-H /ll^/ HafarPPnrripr m
t
09el|Jkhe.d CD speler, 2x25 Watt

aansluitmogelijkhedenvoor een draai- VOGELZANGPRIJS opname de eerste 5 seconden kan (bxhxiy 43x93x35 cm L^uTuW^^ lIIKI. aüWreUUWUT u. gangsvermogen^ VOGELZANG- <QM
tafel, cassettedeck, tapedeck en -^>r\C\ latenzien. Kabeltuner voor PAL en VOGELZANGPRIJS ( \ OUDE VOGELZANGPRIJS 799,- PR|JS «/
compact disc speler. Natuurlijk aparte DDR-Secam met 32 voorkeurzenders. afmkafima\afI*a\ ===== .^^^^^^^^^^^^^^^^PfPWP^V^ffrlflschuifregelaars voor hoge en lage %aW%aW%aW Eenvoudig in te stellentimer met J^^i^i = == ■ ÏÏ^£ÏÏJUJIÜ7JIJJ

j- 4 programma's in 14 dagen. Auto- ========== = *****'*************^É****>"*'**i^**********'f^
SONY a!^. — a CO SBÏ matisch terugspoelen aan het einde OF F 40,-PER MAAND -- crsz^^^^^ lö) WtTTT^eT^JTTWIfem

mwS9s—Mmt— I I ■■-|,^■*",3■ \rzz^^^^s^ttk^a**?Jbm \wi* ■ i'^mCatawl i%*\

VIDEORECORDER + TXT tot 365 dagen te programmeren, \ /^S^Af^^^ met Commodore PROFESSIONELE CD CLEANER mMkéÉtÊÊ
I ms*~z PROGRAM audio longplay. Kleur zwart. Inklusief \/ HiAfmP^ 1530 datarecorder Reinigingsset, speciaal ontworpen om wÊmw/k

couv ddc^icc n.nrn uimccT nnooci Uniek is deze HiFi stereo videorecor- draadloze afstandsbediening. COMMODORE 64 SET \zs>^en een fantastic joystick en een spel. uw kostbare CD's van vuil en vet te B>9UScÏÏmct DISC SPE ER MpMp m^SknnSn nn *■die e,gen 'etetekst decoder OUDE VOGELZANGPRIJS 1999,- rjeze nog steeds up to date computer VOGELZANGPRIJS ontdoen Q C W ■M^COMPACTDISCSPELER JSJfSSSSSSS!" VOGELZA^R^^^ biedt 0,. 64 Kgeheugen, 16kleuren >IQQ VOOEL2ANQ. 2995 *^^^>\voor norm^e en chroom bandjes. SJJE 3?vnnSnaien 1 CQQ driedimensionale effeMen^ Ongekend *tJ/Ï7 PRIJS ****A**+*f -Hel beste uit de TOP 40 van 't ja*
HALFAUTOMATISCHE PLATEN- Automatisch opnameniveauregelmg. 20-20.000 Hz, 39 voorkeurkanalen. LOÏ9«7 aanbod aan software. Nu kompleet

«AAwn cnw -r ,*. 198r Goeie verzamel CD
SPELER Uitgerust met automatische Dolby bandruisonderdrukking. mm *mw *mw uu- w,- flh maaimu ov^in x

jßa"gjr'g,/ >̂(ty Müa.: Riek AstJey, U 2,
sneihetdskeuze en toonarmlift. Auto- COMPACT DISC SPELER CD-M29 . f^ Whitney Houston, ewa. AC
matisch terugkerende toonarm met Eenvoudig aan te? sluiten door specale —1 aanbiedingen ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN f Nu ****ingebouwd MD^element plugverbindmg. Perfekt CD geluid f\ \ DE AFBEELDINGEN, ALSMEDEKENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. V "Now thafs what I cail music
ANALOGE TUNER De tuner is door digitaal fitter en 4x over- :* I fka* H M -%***>. ammmm -mm* HA nDFMIurTMmi N^^__^fes 10"Dubbel verzamel CD
geschikt voor de ontvangst van FM sampling. Diverse programmeer- ¥» \M Am I I Ifl B fiil l UKbNiiMüiuutN. Met hits uit 1987 a^1
stereo en lange en middengolf, lange mogelijkheden, een duidelijk display \ \/ M Ifl II W\ Vanavond koopavond SONY MDR-005 HOOFD- NU OO'
afstemschaal en een hoofdtelefoonuitgang. V \ V M flfl ■! Mfl II Vrijdag: 09.30-18.00 TELEFOON r . D,lwl. lw,cn.K IC urR.VERSTERKER MET EQUALIZER LUIDSPREKERS SSA 20 \ \/ lil || H I zaterdag: 09.3017.00 Dubbel verstelbare beugel voor S;ÏTI^De versterker levert een kontinu ver- Twee-weg 35 Watt luidsprekers *\ V VV Hl II VU ■ zondag: 13.00-17.00 een perfekte zit, uitstekende ge- ei^LmT 2.
mogen van 2x30 Watt bij 8 Ohm. «| aA f\f\ mmmmm> <mWAmmm\ " maandag: 130018.00 ydskwaliteit, frequentiebereik slechts "*Met de sbands equalizer kunt u per ■ ■ — m m dinsdag t/m vrijdag: 3017 000 Hz.-g aT\OkC\ HITSINGLE VAN DE WEEK
kanaal deklankkleur van uw kamer- m\\ aa\*%J%J Mm mm% SMWr* EmTU Mm¥% ******** mmAmat**mA% eA-^mmmmmmal^A**mmmm 09 30 21.00 uur VOGELZANG-1 W^^ SALT-N-PEPA
akoestiek aanpassen OF F 40, PER MAAND' l/fICII 111111 M** IIWI UIIIIIVVII PRIJS JLO Twist and shouf A9O

" DEZE WEEK __ï^l
VOGELZANG: GROOTSTE SPECIALIST IN HIFI, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONIKA

" na wettelijke aanbetaling,rente 20,55% effektief tot Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22. Heerlen: Akerstraat 19. Maastricht: Wolfstraat 11. M. Smedenstraat 25.
F 2500,EN BOVEN F 2.500,17.34% EFFEKTIEF MAK. KREDIET f 5.000,.
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I Jlekejnnggrna!_
PAAR VOORBEELDEN: §

netto Krediet- aflossing terug te off.ra9 vergoeding per maand betalen rente
kredietbedrag p/j In% ■

,'J22 '" f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3 Ijg*4-" 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3 ;Iff siu 221 '" 12x300,- 3.600,- 12,5 {BFT '649 '" 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9 j
■277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8 |
"934,40 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 I\\a 81 '6° 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5 ||fl °670 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 \

8 e!9'70 770'30 24x300,- 7.200,- 11,7 \
10 ik 960 '~

24x400,- 9.600,- 10,8 |
13q 1-150'" 24x500,- 12.000,- 10,3 \■060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0 |

812 43820 1-561,80 36x300,- 10.800,- 10,9 I
8 ij"! 1750 1-982,50 36x400,- 14.400,- 10,3 \

BJWIBR '9° 2-4?8,10 36x500,- 18.000,- 10,3
126-30I 26-30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 {

I | ar *fe voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

VOLKSKREDIETBANK
■TbJ Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder
HLM winstoogmerk!

I H^^Bfl Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4
BjWBS.:B telefoon 045-715247
I JlB^j Roermond: Willem II singel 36
[Jsir telefoon 04750 -30633

ï

: 81

NAKAJIMA AX 80
9ehitron- sch''Üfmachine met skb6 van . 9en om tekst in op te slaan. Tal, ""fe„„ f575-,-61,ta 2 linlca^ 'Vel. BTW

(^aarde vaan / 20,Cft^re.'

all Wk— «^

Cor'ovallum. \TI 6an 9oede keus!% m

Wij zoeken voor een relatieBT in de omgeving van Kerkrade■ een ervaren, representatieve, 8Jstressbestendige, zelfstandige 8JI AFDELINGS- I■ SECRETARESSE I
I erkzaamheden bestaan uit:

* tpU^frken van rapporten m.b.v.
I _ ["^verwerkingsprogramma Word-Perfect« bedienen van een telefooncentrale, telex
I NeHVeirzoiJr3en van correspondentie in

P„ aerlands, Engels en Duits. Eventueel ook inrrans en Spaans.
Je tussen de 20 en 30 jaarbent, de talen

"ï woord en geschrift goed beheerst, wilt
kwerken in een commercieel bedrijf en een
to3n z°ekt met goede perspectieven voor deeKomst, neem dan zo snel mogelijk kontaktv met Keser Uitzendbureau Heerlen, Desiree

Alzer, 045-713120.

mi aard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren ma\ [BBjKESER A
I^^ maateWmAW voor elk beroep

:__-j|jgjjijj^jgjjlpiui "^^^^^fl ik|:: mkw*^^^^^*^K^r*^^^^ gag

wf m^^—f. m^> I B jmmm w^aam 8 I Bk)j)JHfj)| ■■■ I 8 vr aw^jem 8V : B^a^P Bk^kv Bmmi B^a^B 8 BsMi ammw Bhhi■^B - WB mv JM^^^^^V amt mm v^^^^^^b im —» tt^^^^^^^v

.^ï-:::x^:^>>-::^:--":^: 'lyKo'ï:-::::iv:£::S:::¥:$&

' *-- '«^ - gjLy^tfltflJp*k. <ït** -ABtSta- '-''" *A"b* AÊt ï£Êa\' ' AÉftt IÈA\ a^^mataa^ **■' l^lft Jm^A^èa^ -'''amam MflA b^m^HHBy .^riÊfcpw .^tfÊ^^

nDATIO OPENINGSTIJDEN- Ms n 18üür I
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"Zaterdag wordt 't weer net zo gezellig
als 25 jaargeleden"

WSJH««^'^"'---'.'--.-/-.':-.v:v'.v. .■ ■-. ■.v.v.----v.v.,.v.'.>;".■'- ■■'.■.-. .,v.^-:«'-■.V. AvV ~-..MM» .v.v, ~■■ .:-.:".:-■.-... ;..,..:■.---.v.. ~,,■.-. --..■.-■.-. «■-,W ■'vv- '"■"' -A w.' ""■""■■ .vsv■"« ■w-'.v ■■v -<.-.>".---.■.■"-v ■w-v.v- \ A..-.--.-.". ju,«£ -■-■ "-"* ■ .- ....... .. ~ ■--..>. . .... ■■ .. .. -- -"- .WËmvfia\. I
fJÉJML.] * '

ÉÊaf \\mWo&%m\ mWmWÊmmm\ïi\

■'/, mwStbZSÊkUix*.- BBBBBnHSl&itiaB& :::MnS::;:::::> «w -^^maWvmmSS^^Ba WËÊÊêL f^Xtta*\\\ *

m\&a^é*a^ ""■"■" r.ni^ty .nllujWi|pfl^I*tnJP][f,**y"rVnfuuutu tfttfamaate* iwh . 'Ww /&AauxtÊklaV6mmmmmW.-WMWWstt 2 5 ",mk**m**********yi *TWttamm «*■■ ~~—PWWMI W WtiïmWtf WmmmWKMWWf!^*9 „__L_liiiiljUlWJl#.P*I*'* „ ■:;-';--'---^4itmaammAaW^kaWmiAkmmiimmt «É^t^a^a/aft^:;^^^;;;;^ ~ %l|P^^flH|l|fr^;:^ mmVkWkmmm-.tiaaalkaWbi£Z%é2Z '^^^^^^^■^^^^^^im^ WW"'W?' «HH

1| ' "
|| iiiiiiiiiitoiM tffiflirim---nr'-r^Mni-l)rififfofMri 4s&&^^tt^£^B^& 'H? -#✓ '^^^^^^^Fc

Ém

Aan alles komt 'n eind. Zelfs aan het zilveren Jubileumfeest van Jan Linders. page draaakmeT^^S*^ bonduelle -^^^t^^J calvé —Maar zon heerlijk festijn verdient natuurlijk een daverende uitsmijter. yy raagpa met """ : rfof>c^UJt£ie6 exr/Tj^i^ ufec&- ö| IJWMUIzSt^^ÏÏÊ
En daarom hebben we komende zaterdag nog iets HEEL BIJZONDERS voor u / r°llen f?91* JiurtlnSSiwi /fa/ze uitBsmaken:paprika, c«

in petto. Al 25 jaarvindt u bij Jan Linders het allerbeste voor 'n vriendelijke prijs. En tmmpQpl&l 5.98 umKr^? extrafiJl^^ moZTw^Z^ZT
zaterdag 17 december vieren we onze échte Jubileumdag. Dan is 't namelijk precies hierbij 'n doosa zoopage plus Lrterbiik 1.99 knof/ooksaus

_
Fies a 250 mi. 2.15

een kwart eeuw geleden, dat in Gennep de eerste Jan Linders supermarkt werd fódUfifl van 1.49 - " %jj£ tweede Vrfttfigeopend. Hoe druk 't toen was ziet uop de foto hierboven. Wat we overmorgen gaan Jp'^^ppPKfi\lv ' jpMH^ tweede *W» I^7doen, blijft nog even een verrassing. Maar één ding is nu al zeker:'t wordt weer net $$9 fV^r*^' <* jQAVijcfOQJII !§& /fes
■"zo gezellig als 25 jaar geleden. De Jubileum Aanbiedingen in deze advertentie zijn daar *"* -J ' / ■;, I'n klein voorproefje van. Dus sta zaterdagmorgen lekker vroeg op, kijk gauw in de i y'' y . y wS mwÊ I s^S I Ü-krant en kom dan haasje repje naar onze winkel. O ja, voor we 't vergeten.... zet j' / , I jubileum-akTÏF Wp*-w' §| §§3

alvast maar 'n flinke boodschappentas klaar! 4 ' .../. ■> sJB^BWI ——1<
. >j ... .... jg ■

U kunt uw gratis Jubileum Pakket nog tot en met zaterdag afhalen! Ij^^S^- KtojßtefflßK ft stuks 1.49 IS^HhI
><£"* "^N jHgJÖÏÏ^, lußtt^^^ TS^S^1 JMk Flac'on'a7soml.2.69 ' frttgSÉ f J JE! dL-

A at I*l*C —" MOV £2~~-~ -—; ÉpÉ m MOIMA: bekere 500 gram

Vprop makP OJJTC ■_■", ~0?^ o -7Q rr^TvT^^ 100 250 ml. 3.45 wcS»! «-^ >f van JanLinders. 1.79 Griesmeel-rode bessen, framboos-Verse malse a\T i S blik a 185 gram 2.79 blik a 340 gram 1.98 ÉSSI Vff\Vl»l34 De tweede griesmeel, vanille ofchocolade.bhd-mmim f Het tweede ba. T\NEE\ HOI wor I^E# ■" iiKk. -^NÜÖOOgram Jf^^ JÉÉT HALEN! | sfü/r5 C^C»QO I^2
Kk TW"-TTI mWilsflsr 2f 'BETALENJ 1""AKTES GELDIG VANDONDERDAG 15DECEMBER TOTEN 1

Ay m% \ RPTALEN J v metwoensdag21 december i9BBm de vers-akties b vm hmbr LSti^1- T^J^* \ 1 ZIJNGELDIG VANDONDERDAG 15- 13nnnlinilllll
/ »—**\ > A 77/W ZATERDAG 77 DECEMBER 1988 | [■■■■■■■"■■Hill J

fe~"~"lfïiJ| Wr^I**1** "\ . "«" **^l Bl gevuldmet gekookte \ \ jA% \ | \ "^ ,1-,-, ''Wawm.-L&
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Romanov cervelaat gekookte en geroosterde ImHlIHi JIIUKUCrM I I „.., , „ " " ; " " "
-n verse zoetige Iq_ achterham 100 gram 1.30 Kijk ook a.s. Zaterdagmorgen in dezekrant.
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ARP wist van
oorlogsverleden
Willem Aantjes

van onze parlementsredactie

t>EN HAAG - In de biogra-
fe van oud-ARP-voorzitter

is een brief gevon-"en met informatie over het"orlogsverleden van Willem
j q

antjes. De brief leidde in,
,;'« indirect tot het aftre-?en van Aantjes als CDA-'actievoorzitter. Het gaat
J« een brief uit maart 1967
,*n J. Mastenbroek jr. aany* . oud-ARP-voorzitter,

n hij mede namens A.
k ltes zijn bevindingenrer Aantjes schreef. De in-
jUdvan deze verloren ge-hande brief wordt ge-
hemd in het boek van dr.

L. de Jong, waarin het oor-
logsverleden van Aantjes
aan de kaak werd gesteld.

De briefschrijvers hebben des-
tijds op verzoek van dr Berghuis
hun bevindingen over Aantjes
tijdens de laatste oorlogsmaan-
den in het strafkamp Port Natal
op papier gezet. Aantjes heeft
toen hierop een weerwoord ge-
schreven. Op de brief maakte
dr Berghuis toen de aantekening
„dekous is af, maarAantjes blijft
politiek kwetsbaar".

«
Met devondst van de brief wordt'
nu aangetoond dat de partijtop
van de ARP al in 1967 wist van
het oorlogsverleden van Aantjes.
Dit werd na het aftreden van
Aantjes in 1978 ook bevestigd
door de betrokkenen. Alleen kon
Berghuis toen de op de zaak be-
trekking hebbende briefniet vin-
den.
De voormalig voorzitter van de
Anti-Revolutionaire Partij ont-
vangt vanmiddag het eerste ex-
emplaar van de biografie, die is
geschreven door Dick Houwaart.

Dialoog tussen VS en PLO maar net afgeketst

Adempauze
voor Israël

Va-n onze correspondent

■cati > ~ e Amerikaanse kwa-
isser \ net ni«t voldoende' voor
E' Reeft l,afats toespraak in Genè-
Hem t *SI-aël gelegenheid wat op
ï »Wi °men- Even zag het er in
Nhiif ?pen da£en naar uit dat
b°^itt n na de rede van de PLO"
>H(jen geen excuus meer voor
et rje pOU hebben om contacten
'6ine Palestijnse vertegenwoor-

de weS te gaan. Maar
ram ki

en Puntje bij paaltje
Kisök k Arafat niet bereid de

.fornmle uit te spreken.
n Von n,et in de door Washing-or geschreven toonzetting.

>sSje ft °ok na gisteren de dis-
Lo n,, °eden over de vraae of de
6Ht v„^erkeli->k de staat Israel er"
133» eUlgheidsraad-resoluties 242
i?worennVaardten terreur heeft af"

'"^JitsV311 Israels regering, pre-
dek ak Shamir voorop, is in-
orrje s volstrekt voorspelbaar ge-»n dint.^ok ln zlJn persconferentie
|ts t 'SCJ3gavond, waarin hij Ara-
Ü Weer,pra,ak kritiseerde, maakte
!I<linp' yeelvuWig gewag van 'mis-
-1 'orL' .praten met dubbele tong's«*nisatie van terroristen.

" De
Palestijnse
opstand in
de bezette
gebieden in
Israël, de
Intifadah,
heeft de
joodse staat
danig in de
problemen
gebracht.
Het Westen
heeft het
harde
Israëlische
optreden
veroordeeld
en de
opstand
heeft tot
meer
sympathie
voor het
Palestijnse
standpunt
geleid.

Gelijk
Ping kdpunt van de Israëlischere-
fraël in , er vanouds op neer dat
k^ikef ifS gelijk heeft Dat is de
fgerin„ l jke redenering van eenNereèn' -r Israël meent ook dat
Rdt ri m de wereld eveneens
N cent sraèl SeliJk heeft- Dat er
R 'b ar<dere geluiden zijn te ho-
lfn De maar twee oorzaken heb-
t^st «3?e is de alom aanwezigeen

3,ectieve Arabische propa-«ew ' al °f niet versterkt door hetH aanjen de andere is het ge-
&kant adeciuate propaganda van
at e^ Van Israël.l,rineri

OK)k0
K
)k substantiële bezwaren

Re p0]DeStaan tegen de Israeli-
F tieett 1S een gedacnte waar
Ners j t̂e regeringsvertegenwoor-

!ftnku"' Jeruzalem maar moeilijk
wennen.

'inEpde Palestijnen bij onderhan-
eft Isr °? een afstand blijven be-
-11 vr^H Zlch over de substantie
! 2ora„ esonderhandelingen wei-
*s nfe" te maken. Er is dan im-
derhar1maind om serieus mee te
ginrW n- De moeilijkheden
ieriw" Z

J
odra de Palestijnen, ver-

Urt °°nrdJgd door de PLO, in deL^chii^ de onderhandelingstafelNde c?n- En zeker als de Ver-
-60 Arafat uitnodigend

I c «tel wenken.

Onwil
*3ar0

n, r¥ il Israël niet met de PLO
*&nk Vmdat de PLO een terreur-
&reekt ls en met dubbele tong

" zegt Shamir. Maar eigen-

lijk, geeft hij toe, wil hij nooit met de
PLO praten, ook al zou Arafat op
zijn knieën om vergiffenis smeken.
Shamir verklaarde dinsdagavond
dat Israël „nooit akkoord zal gaan
met devestigingvan een Palestijnse
staat". Israël wil onder geen enkele
omstandigheid met de PLO praten
omdat het niet bereid is te onder-
handelen over onafhankelijkheid
voor het Palestijnse volk. Dat is het
Israëlische standpunt in een note-
dop.
Israël heeft lange tijd weinig geld
hoeven te besteden aan propaganda
omdat de Palestijne die bij wijze
van spreken zelf financierden. De
onafgebroken reeks vliegtuigkapin-
gen, gijzelingen en moorden prentte
vanzelf het beeld van de Palestijnse
terrorist in de hoofden van de bewo-
ners van Europa en de Verenigde
Staten. Maar hetis debevolkingvan
het Westen niet ontgaan dat er de
laatste jaren een duidelijke kente-
ring is opgetreden, niet in de laatste
plaats door een hardere houding
van met name Amerika tegenover
terreur. Israël heeft altijd gepleit
voor deharde hand als het aankomt
op terreurbestrijding. Het mag cy-
nisch klinken, maar met die hou-
ding hebben de Israëli's de Pales-
tijnse vredesinitiatieven min of
meer zelf wakker geroepen. Toen
het meer dan duidelijk was dat 'ge-
wapende strijd', in dit geval terreur,
zou falen en hulpvan Arabische lan-
den zou uitblijven, besloten de Pa-
lestijnen zich neer te leggen bij het
onvermijdelijke: de erkenning van
de staat Israël.

Vraag
Het is de vraag of het verstandig is
van de Israëlische regering de PLO
te blijven beschuldigen van het uit-
voeren van tereuracties. Het geweld
van Palestijnse kant in de bezette
gebieden beperkt zich in hoofdzaak
tot het gooien van stenen en benzi-
nebommen. Er is geen bewijs voor
handen dat de sporadische terreur-
daden, zoals het gooien van brand-
bommen naar bussen met burgers,
worden uitgevoerd op commando
van de PLO.
De bevolkingen van de Westerse
landen zijn steeds minder geneigd
een onderscheid te maken tussen de
strijd om onafhankelijkheid van de
Palestijnen en die van andere vol-
ken in de wereld.
Dat in dit geval het moederland van
de bezettende mogenheid onmid-dellijk naast de bezette gebieden is
gelegen, is een complicatie die lan-
ge en moeilijke onderhandelingennoodzakelijk maakt. Daarbij stelt
Amerika niet geringe voorwaarden
vooraf aan de ene partij, de Pales-tijnen, terwijl de andere zondermeer welkom is aan de onderhande-lingstafel, nota bene met een pre-mier die zelf Veiligheidsresolutie
242 niet ondubbelzinnig heeft aan-vaard.

binnen/buitenland

Paus houdt vast aan eigen conservatieve kandidaat

Strijd om bisschopszetel
Keulen nadert ontknoping

Van onze correspondent
BONN - De strijd tussen paus
Johannes Paulus de Tweede
en het Keulse Domkapittel,
gesteund door de deelstaatre-
geringen van Noordrijn-West-
falen en Rijnland-Pfalz, over
debezetting van de vacante ze-
tel in het bisdom aan de Rijn,
is in een beslissend stadium.

Niemand twijfelt er nog aan dat de
paus vasthoudt aan zijn favoriet, de
in Oost-Berlijn residerende kardi-
naal Joachim Meisner, maar de
vraag is nog slechts in hoeverre hij
een openlijke confrontatie met de
minister-presidenten van Noord-
rij n-Westfalen en Rijnland-Pfalz
kan en wil voorkomen.

De paus meent zelf hetrecht te heb-
ben devacature op te vullen, die be-

staat sinds het overlijden van kardi-
naal Hofner anderhalfjaar geleden.
Hij geeft er echter de voorkeur aan
de Keulse kerkbestuurders de mo-
gelijkheid te bieden zonder veel ge-
zichtsverlies alsnog akkoord te gaan
met Meisner.
De strijd is al zo geëscaleerd dat de
pauselijke nuntius in Bonn, aarts-
bisschop Uhac, officieel het in de
boulevardpers circulerende gerucht
moest ontkennen dat de paus zijn
keuze door wil drukken om zo het
schatrijkeKeulse bisdom te plunde-
ren. De paus zou geld nodig hebben
om de financiën van het Vaticaan te
saneren. „Ongelooflijke verdacht-
makingen. Zulke domme veronder-
stellingen doen erg pijn", zei Uhac.
Serieuze katholieke geestelijken,
onder wie de theologen Kung,
Fucks, Mette en Steinkamp, roepen
de Keulenaren op het been stijf te
houden om te voorkomen dat „deze
paus de kerk terug voert in het pro-
conciliaire gettho" en „er bestaat
een oude traditie in de kerk, waar-
naar geen bisschop tegen de wil van
de clerus en het volk wordt be-
noemd".

Kernprobleem is het uit 1929 date-
rende concordaat tussen het Vati-
caan en beide deelstaten, waarin het
diocees Keulen ligt. Volgens deze
afspraak heeft het aartsbisdom
Keulen, een van de grootste bis-
dommen binnen de kerk en in ieder
geval het rijkste, het recht om een
voordracht te doen voor de bezet-
ting van de stoel in Keulen.
Johannes Paulus negeerde het
Keulse voorstel en stuurde een
eigen lijstje met drie kandidaten,
onder wie zijn vriend Meisner. Het
Domkapittel mocht kiezen, maar

geen van de drie haalde de vereiste
absolute meerderheid van negen
stemmen. De kandidaten waren vol-
gens Keulen te conservatief, te
droog, te wereldvreemd of te horig
aan Rome. Het aartsbisdom wilde
iemand die de Rynlanders begrijpt.
Johannes Paulus hield echter voet
bij stuk en liet weten dat hij nu de
vrije hand had, omdat de Keulena-
ren de kans op inspraak voorbij
hadden laten gaan. Dat leverde een
botsing op tussen het Vaticaan en
de hervormde minister-president
van Noordrijn-Westfalen, Johannes
Rau, en diens, toen nog ambteren-
de, katholieke collega van Rijnland-
Pfalz, Bernhard Vogel.

Miljarden
Zij zagen het concordaat in gevaar.
En datkan geweldigegevolgen heb-
ben, want het concordaat regelt ook
de betrekkingen op het gebied van
de bezetting van leerstoelen aan ka-
tholieke onderwijsinstellingen, de
bezoldiging van katholieke leer-
krachten in het bijzonder onder-
wijs, de staatsondersteuning voor
katholieke sociale inrichtingen en
ziekenhuizen.
Alles bij elkaar gaat het alleen al in
Noordrijn-Westfalen om miljarden
per jaar. Rau dreigde niet, maar
somde slechts ditrijtje op en voegde
daaraan toe zich niet te kunnen
voorstellen dat de paus „op eigen
houtje de aartsbisschop zal benoe-
men".
Johannes Paulus schijnt hier toch
enigszins van geschrokken te zijn.
Hij kapittelde zijn nuntius in Bonn,
omdat die de ernst van de toestand
zou hebben onderschat en liet de
voorzitter van de Westduitse bis-

schoppenconferentie, kardinaal
Lehmann, proberen het dwarse
Domkapittel tot andere gedachten
te brengen.
Dat mislukte. Nu wil Rome de 16
heren zo ver krijgen dat ze de eis
van een absolute meerderheid voor
de nieuwe aartsbisschop laten val-
len, zodat Meisner met een relatieve
meerderheid kan worden gekozen.
Keulen lijkt geneigd daar mee ak-
koord te gaan, al was het alleen
maar om de dreigende confrontatie
tussen kerk en staat te voorkomen.^
Kernpunt
Hoewel in het aartsbisdom Keulen
niemand zo enthousiast is over de
aanstaande benoeming van de Ma-
ria-vereerder Meisner uit Oost-Ber-
lijn, is dat toch niet het kernpunt.
Veel eerder vreest men het opnieuw
losbarsten van het conflict tussen
de in verticale gezagsverhoudingen
denkende paus van Rome en de
meer horizontaal ingestelde lokale
kerken benoorden de Alpen.
Met enig huiveren wordt herinnerd
aan de strijd tussen de open Neder-
landse kerk en het Vaticaan. In di-
verse publicaties in West-Duitsland
wordt verwezen naar deverbitterde,
maar vergeefse strijd die de meeste
Nederlandse' bisschoppen onder
kardinaal Alferink hebben gevoerd
met Rome over de nieuwe Neder-
landse catechismus. Nederland
loopt nu weer keurig in de rij, maar
van de eens lastige, maar bloeiende
kerkprovincie is weinig meer over.
In Keulen gaat het dan ook om een
strijd tussen het machtige, redelijk
vooruitstrevende bisdom aan de
Rijn en de paus in Rome die niets
moet hebben van inspraak.

(ADVERTENTIE)

VERANDERINGEN IN DE fIBJJBBJ HflfX ém^ma

GEZONDHEIDS/fIRR BEI
Hi I I hshHbH

VERZEKERD *hV ■ '
De komende jaren gaat er veel veranderen in definanciering en de Voor elke volwassene is de nominalepremie in 1989 vastgesteld op
organisatievan de gezondheidszorgen de maatschappelijke dienst- / 13,— per maand, voor elk meeverzekerd kind op ’ 6,50 per maand,
verlening. Het doel daarvan is om ook in de toekomst zorgvoorzie- Er hoeft nooit voor meer dan twee kinderente worden betaald,

ningen te hebben die goed èn betaalbaar zijn en waar iedereen Een gezin van twee volwassenen en twee ofmeer meeverzekerde
terecht kan. Regering en parlement willen deze grote wijziging kinderen betaalt dus’ 39,— per maand.
geleidelijk,stap-voor-stap invoeren. ledereen krijgt daar de Mensen dieverzekerd zijn via de ziektekostenregelingen voor
komende jaren mee te maken: zieken gezond, particulier verzeker- gemeente-, provincie- en politieambtenaren (IZA, IZR, DGVP)
den en ziekenfondsverzekerden. Op 1 januari aanstaande wordt de krijgen met vergelijkbare veranderingen in depremiebetaling te
eerste stap gezet. Deze bestaat uit: maken.

" het invoeren van een vast bedrag (een nominale premie) als
onderdeel van de premie voor de ziekenfondsverzekering en de . Uitbreiding van deAWBZ
ziektekostenregelingen voor ambtenaren (IZA, IZR, DGVP) De tweede verandering per 1 januaribetreft de uitbreiding van een

" en het uitbreiden van deAWBZ, een verzekering waar iedereen verzekering voor de hele bevolking, deAWBZ (Algemene Wet
een beroep opkan doen. Bijzondere Ziektekosten). Via deze verzekering worden zorgvoorzie-

ningenzoals het verpleeghuis, ziekenhuisverpleging na het eerste

ETZ X 3EEEE I 'aar en netkruiswerk betaald. De AWBZ wordt uitgebreid met een
aantal zorgvoorzieningen die tot nu toe werden vergoed door deVoor ziekenfondsverzekerden en verzekerden bij IZA, IZR,
ziekenfondsen, de ambtelijke regelingen en de particuliere verzeke-

DGVP ringen. Deze verschuiving betreft:
" invoeringvan een vaste premie van ’ 13,—per maand pervolwas-

" onderdelenvan depsychiatrische hulpverlening (hulp van psychi-
sene en/ 6,50 per maand perkind (voor maximaal tweekinderen);

ater en opname in psychiatrische ziekenhuizen of psychiatrische

" dalingvan het percentage dat als premie voor deziekenfondsver- .afdelingen van algemene ziekenhuizen, ook in het eerste jaarvan dezekering wordt ingehouden op het inkomen met bijna 2%; vooroe
opname) ffirnflffrJÏ

ziektekostenregelingenvoor gemeente-,provincie- en politieambte- MMMfIO " medische kunst-en hulpmiddelen,zoals gehoortoestellen.~ naren (IZA, IZR, DGVP) wordt een vergelijkbareverlagingvan hetff Omdat het pakket van deAWBZ groter wordt, gaat ook de premie. premiepercentage doorgevoerd; omhoog. Aan de andere kant worden depakketten van de zieken- . I
k> " uitbreiding van deAWBZmet delenvan depsychiatrischezorg en
X fondsverzekering, ambtelijke regelingen en particuliere verzekerin-dekunst-en hulpmiddelen. _,
LU gen kleiner. Ookdit heeft gevolgenvoorde premiesvan dieverzeke- H^^^B aarmM MP^^BI H^^H
N Voor particulier verzekerden

ringen. Het percentage datwordt ingehoudenvan het inkomen van mmy
£" uitbreiding van deAWBZmet delen van depsychiatrischezorg en Am mziekenfondsverzekerden en van ambtenaren diebij IZA, IZR en DGVP
IM de kunst-en hulpmiddelen. ■*** zijn aangesloten, gaatomlaag. ■> " door deverzekeraar vast te stellen premieveranderingen. Bij de particuliere verzekeringen leidt deverkleining van het pakket
*J I eveneens tot een verlaging van de premie. De wet verplicht daartoe.
***" Daartegenover staat datparticuliere verzekeraars ook te maken
nr Nominalepremie hebben metkostenstijgingen in de gezondheidszorg die doorwerken
UJ De eerste verandering per 1 januaribetreft de invoeringvaneen vast in de premie. Water hierdoor in totaal met de premies van particu-

Q bedrag in de premie voor de ziekenfondsen (de nominalepremie). liere ziektekostenverzekeringen gebeurt is nog niet bekend.
2 Tot nu toe werd bij ziekenfondsverzekerden uitsluitend een pereen-

tage van het inkomen (loon, uitkering, pensioen) ingehouden. Financiële gevolgen
CC De hoogte van de premie was dus geheel afhankelijk van de hoogte Regering en parlement vinden datmensen met een minimum of AM Am Am Am
LU van het inkomen. Dit gaat veranderen. modaal inkomen er niet op achteruit mogen gaan. Door de verande- I —W^U —W^U
e** Het percentage van het inkomen dat wordt ingehouden, wordt in ringen in de ziektekostenverzekeringen gaan sommige groepen in

totaal metbijna 2% verlaagd van 5,1% tot 3,15%. 1989 echter meer premie betalen. Daarom wordt er een aantal I VJO I
Daarnaast moeten ziekenfondsverzekerden elke maand een vast andere maatregelen genomen, die de hogere premie moeten com- IVJ I —9^—K VJ[Wq 1 bedrag betalen; een nominalepremie dievoor iedereen gelijk is, dus penseren. H

V J J niet afhankelijk van de hoogtevan het inkomen. De ziekenfondsver- Zo worden de kinderbijslag en de AOW in 1989 hoger. Verderkomen I _ I Imm

zekerden moeten dit bedragzelf rechtstreeks aan het ziekenfonds er nog maatregelen in de sfeer van de belastingen en de premies I mmAW wbflW WfsflW
betalen. Ook dat is nieuw. voor sociale verzekeringen, dievan invloedzijn op het inkomen.

Donderdag 15 december 19887
L Umbtirgs dagblad



DE ESCORT, DE ORION, DE
SCORPIO EN DE SIERRA

fIfGEVEN'N SWINGENDFIESIAJ

jyj
_ schriftjes bij de foto's maar eens.

i^a\Z^LjOlld Olt tO IhöO(l. Maarer is meer... .* i% een fabrieksgemonteerd

Om verliefd op te wordenen te blijven: deFiesta Finesse. Van binnenuit verstelbare buitenspie- SCHUIF/KANTEL- iXy/, ' DAK Op Ge .CSCOrt dl OriOH *
gels. Middenconsole. Achterbank 40/60 neerklapbaar. Witte wielsierdeksels. Wis/was-installatie op BraVO en \^^^L_r-^r_^^/ de Sierra Soecial WoSt nil Zon *
de achterruit Metallic lak zonder meerprijs. Al vanaf f 19.220,-. a^. /^xSéÊ^^—*__^*"^'* -tf 1 C\C\(\ ' A I**l -f

-■- WmLm W^mm 99HMHHI wêvJÊ R&l9 H.IH I T" f*% *% _f W I 9

■■■■ K ' \ ~"~Z5£-VV—V^—i _| i^ I __7"^—'wÊÊ^ L p " T J^\ £ \ è—+ X \—'—*—\\mf^

A i Het SuperSportpakket op de Escort: lichtmetalen RS-vel- il M . |»r^ \^Ê W\ . I\^Ê
n^VV)\ / gen, 185/70Rl3banden, vierspakig leren sportstuur, voor- en

achterspoiler en skirts. Tijdelijk geen f 5.337,-maar f 2.000,-. Het jmmw^m'^kWT,mm^kT'^kWK "*** _f#^ vm JA __l^ *
I iets eenvoudiger Sportpakket nu geen f 3.416,-maar f 800,-. Beide j^^ l^^^l I "fW IVM _F^^

l\ )" I ookopde°rionleverbaar- -» i «M. I X^l mm A»~ft. -M.tJ« .

te beantwoorden. (De oplossingen vindt y^^y^l MLsOZodise bv tha dasllboatd Hiallt. vin de showroom.) Tot en met de laatste </^^vdagvan het jaarwordt ons fiesta uitbundig "HOmdat het oog ook wat wil: de Sierra Special. Met o.a. toerenteller, centrale portier- ° . - . . 1 1 'On^C***-^
vergrendeling, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, groen getint glas rondom en fraaie /^fe_W<^^ gevierd. Met SWingende mUZieK en heel X^ö^.
wielsierdeksels. Ook leverbaar als Hatchback en als Stationwagon. Al vanaf f 29.930,-. Veel VOOrdeel. U bent Van harte Welkom.

VAN 15 T/M 31 DECEMBER DOET FORD ALSOF HET ELKE DAG FEEST IS<
ledere Ford is 6 jaargegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit Financiering, de levenslange garantie op reparaties en Garantie Extra zal de dealeru graag informeren. Alle genoemdeprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief afleveringskosten. J



Gering aantal vrouwen
eist AWW-uitkering op

[TRECHT - Maar 1.700 vrou- "
pn die al lange tijd arbeidson-

zijn, maken gebruik van
pn rfcm °P een uitkering vol-
eJ\s de Algemene Arbeidsonge-
"uktheidswet (AAW). De be-
fyfsvereniging Detam heeft dit
'oensdag bekendgemaakt. Vol-.ns eerdere berekeningen van
? Petam zouden in totaal een
eine 300.000 vrouwen een be-

°eP kunnen doen op een AAW-
ira h

ng met terugwerkende

.at recht verkregen de vrouwenoor een uitspraak begin dit jaarvan de Centrale Raad van Be-
in6,F' het hoogste beroepscollege
r sociale zekerheid. De Cen-

aie Raad veroordeelde toen de
r^Relijke behandeling in deze

wet van vrouwen ten opzichte
van mannen. Die uitspraak bete-
kende datvrouwen die vóór 1979
arbeidsongeschikt werden, als-
nog een uitkering konden aan-
vragen. Tot 1979 kregen vrouwen
pas een AAW-uitkering als zij
kostwinster waren. Aan mannen
werd die eis niet gesteld.

Volgens berekeningen van het
kabinet zou, wanneer alle vrou-
wen hun recht zouden opeisen,
de schatkist eenmalig ruim 30

mihard en blijvend 2 tot 2,4 mil-
jard lichter worden. Dat was het
kabinet te gortig. Het beperkte
daarom in een wetsvoorstel het
recht op uitkering met terugwer-
kende kracht. Alle vrouwen die
vóór 1979 arbeidsongeschikt
werden, krijgen de uitkering als
zy in het jaarvoordat zij arbeids-
ongeschikt raakten, inkomen uit
arbeid verwierven. Tegelijkertijd
verliezen mannen hun rechten
als zy in het jaarvoor de arbeids-
ongeschiktheid geen inkomen

verwierven. De kosten worden
zo aanzienlijk gedrukt: eenmalig
275 miljoen gulden en büjvend
105 miljoen.

De Raad van State uitte echter
stevige kritiek op het wetsvoor-
stel. Het invoeren van terugwer-
kende kracht kan alleen, zo zei
de Raad, als daarvoor bijzonder
zwaarwegende argumenten zijn
en die zag de Raad te weinig in
de door staatssecretaris de Graaf
van sociale zaken geleverde
stukken. Terugwerkende kracht
mag niet behalve wanneer de
burger er beter van wordt en dat
was in ditvoorstel niet het geval,
stelde deRaad. De precieze oor-
sprong van het door de staatsse-
cretaris geleverde cijfermateriaal
kon deRaad niet ontdekken.

Handel in aandelen Staal Bankiers gestopt

Twee banken voeren
fusiebesprekingen

f^TEfIDAM - Staal Bankiers, een gespecialiseerde kleine
■*etri ln en Haa§> voert besprekingen over samenwerking
», d

ae Verenigde Spaarbank, een van de belangrijkste bankene Particuliere markt in ons land.

ond k ite Staal Bankiers gister-
ddg, Dekend, nadat de handel in
1 on HStaal Bankiers van giste-
ü"s h Amsterdamse effecten-
was oor ingrijpen van de com-
irrj „s. van de notering teniet
P* sedaan. Op de beurs ging het

gerucht, dat er een bod op Staal
Bankiers zou worden uitgebracht.
Een grote meerderheid van de aan-
delen Staal Bankiers is in handen
van het Vendex-concern. De bank
richt zich onder meer op het behe-
ren van grote vermogens en is zeer

actief in het effectenbedrijf. Zo
speelde de bank een opmerkelijke
rol in de fusieperikelen rond VNU
en Audet. Na de beurskrach van ok-
tober 1987 en door nog wat stroppen
halveerde de winst over 1987 tot f
13,2 miljoen. Staal Bankiers telt 259
personeelsleden en heeft een ba-
lanstotaal van f 2,3 miljard.
DeVoorzitter van het bestuurvan de
Verenigde Spaarbank, B. Feilzer,
zei in april van dit jaarnog, dat zyn
bank verder wil groeien door over-
nemingen. De handelsbanken wa-
ren voor hem niet interessant, om-
dat die de kosten van het zakelyke
betalingsverkeer afwentelen op de
particulieren. Daarmee zou de posi-
tie van deVerenigde Spaarbank, die
zich met concurrerende tarieven op
de particulieren wil richten, onder-
graven worden.
Het balanstotaal van de Verenigde
Spaarbank bedroeg medio dit jaarf
12,7 miyard, nadat deze bank vorig
jaar al de Nutsspaarbank West Ne-
derland had ingelijfd en daarmee de
grootste specifieke spaarbankwerd
in ons land. Bovendien werd de
Verenigde Spaarbank daarmee de
op zeven na grootste bank van ons
land. Eind vorig jaar telde de Ver-
enigde Spaarbank meer dan drie-
duizend medewerkers en 408 kanto-
ren.

BEURSOVERZICHT
Fusies

beurtiiDAM ~ °e belangrijkste
e 1 Wn ssen °P het Damrak wa-

8een h ns!,dag die> die leidden totWer d du In de ochtendurenL andel gestaakt in Hage-
?riJPen^ Medicopharma. Nog ïn-oe riotl was het doorhalen vansta.ai liP

r
tlrïgen van Staal Bankiers.

ÜUftirnr,;r aat in de middag in een
at ttim Ie mededeling weten,

rsf°"dt Verenigde Spaarbank
°k jja

gesproken over een fusie,.
?aaktrTneuneyer en Medicopharma
:erdeni Dekend dat zij vergevor-
ket mo en tot fusie hebben. Op
a,ldel van het staken van de

°P f7e ?r?s Hagemeyer f 1,50 hogeren Medicopharma tweenjesopf66.

r et bWf■8 °P dl°ok w°ensdag weer rus-
*as d„ e Amsterdamse beurs, al
Hoen aandelenomzet met f689
faandf» riWat n°ger dan de voor-
'°lclsen tg' Het merendeel van de

"^ Plaa» am maar weinig van. or» o ] " De stemmingsindex be-
leefhJ"int laSer °P 10°.9 en daariet de rest van de dag bij.
'j d ■?e Vers

nturnationals was de groot-die f i chl"ving die bij Unilever,£eBon u?ru B moest naar f 112,30.Stadß*°m f 1,60 naar f90,40 enSdm rdam f * naar f 144.Pak-
-1/1-30/ 1-30 PriJs geven opu en Bols f 1 op f 144,70.

?et bif^ e?r zette de .opmars voort
;,3.50 V 5°P f 225-NKF verloorPlaagd«Puf 218-50- Het zwaar ge-nlevet!l H°mburg moest 40 cent
*30 n

°p f 370- Van Berkel zak-yaims " naar f 3-70' terwijl de
°t> een y,^a een daling van 69 cent

n f 0 80
leptepunt terechtkwamen

België verhoogt
disconto banken

BRUSSEL - De centrale bank van
België heeft haar discontoverhoogd
met een kwart procent tot 7,5 pro-
cent. De verhoging gaat donderdag
in. Volgens een woordvoerder van
de bank houdt de verhoging ver-
band met de stijgingvan derenteta-
rieven over de hele wereld, en dan
vooral in de Bondsrepubliek Duits-
land.
De laatste maal dat het disconto in
België werd gewijzigd was op 17 no-
vember.
Ook de Franse centrale bank heeft
haar twee belangrykste rentetarie-
ven met ingang van donderdag ver-
hoogd. Het interventietarief gaat
omhoog van 7,25 naar 7,75 procent
en de rente op speciale beleningen
met een looptijd van vyf tot tien da-
gen van 7,75 naar 8,50 procent.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. sk.
AEGON 88,80 90,40
Ahold 82,40 82,20
Akzo 148,20 147,70
A.B.N. 41,20 41,20
Alrenta 157,10 156,90
Amev 51,60 52,00
Amro-Bank 76,30 76,20
Ass.R'dam 143,00 144,00
Bols 145,70 144,70
Borsumü W. 106,20 106,30
Bührm.Tet. 54,30 54,40
C.S.M.eert 62,50 62,60
Dordtsche P. 207,50 207,80
Elsevier 58,50 58,00
Fokker eert. 24,80 25,10
Gist-Broc. c. 40,90 40,20
Heineken 138,00 137,80
Hoogovens 70,70 70,50
Hunter Dougl. 79,60 79,30
Int.Muller 65,90 65,80
KLM 42,00 41,80
Kon.Ned.Pap. 45,00 45,00
Kon. Olie 225,70 224,90
Nat. Nederl. 62,20 62,10
N.M.B. 178,50 179,00
Nedlloyd Gr. 246,20 248,20
Nijv.Cate 78,70 79,30
Océ-v.d.Gr. 258,00 256,00
Pakhoed Hold. 98,00 96,70
Philips 30,80 30,80
Philips divB9 30,20 29,80
Robeco 94,60 94,80
Rodamco 155,00 155,00
Rolinco 89,70 89,80
Rorento 60,20 60,20
Stork VMF 24,60 24,90
Unilever 113,30 112,30
Ver.Bezit VNU 87,70 87,60
VOC 32,50 32,50
Wessanen 79,50 79,50
Wolt Kluwer 147,50 147,00
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 29,30 29,10
ACF-Holding 53,30 54,50
Ahrend Gr. c 149,00 148,50
Alg.Bank.Ned 41,80 41,90
Asd Opt. Tr. 23,30 23,30
Asd Rubber 7,80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,50 60,50
AuUnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 212,00 212,00
Batenburg 68,00 68,00
Beers 118,50 119,00
Begemann 57,00 58,00
Belindo 422,00 422,50
Berkels P. 4,00 d 3,70
Blyd.-WUI. 22,40 21,90
.Boer De, Kon. 258,00 259,50
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,50
Boskalis W. 9,70 9,65
Boskalis pr 8,10 8,30
Braat Bouw 899,00 900,00 e
Burgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 750,00 750,00

Calvépref.c 4125,00 4130,00
Center Parcs 53,70 53,50
Centr.Suiker 62,00 62,00
Chamotte Unie 13,30 13,30
Cindu-Key 98,50 98,00
Claimindo 405,00 408,00
CredLßN 67,00 68,00
Crown v.G.c 66,00 66,00
Desseaux 175,20 174,00
Dordtsche pr. 204,40 205,00
Dorp-Groep 42,50 42,50
Dorpv.div.B9 42,00 41,00
Econosto 170,50 171,50
EMBA 114,00 114,00
Enraf-N.c. 44,00 44,00
Eriks hold. 273,50 276,00
Frans Maas c. 58,20 57,50
Furness 67,00 66,40
Gamma Holding 59,50 58,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24,80 24,80
Geveke 34,90 35,00
Giessen-de N. 79,50 79,00
Goudsmit Ed. 141,00 141,00
Grasso's Kon. 82,00 82,00
Grolsch 108,00 108,00
GTI-Holding 140,70 140,50
Hagemeyer 75,00 76,50
RB.G. 171,20 172,00
HCS Techn 12,10 12,10
Hein Hold 119,50 120,20
Hoek's Mach. 146,80 146,80
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 14,20 14,50
H.A.LTT. b 1340,00 1339,00
Holl.Am.Une 1342,00 1340,00
Heineken Hld 119,50 120,20
Holl.Sea S. 1,30 1,31
HoU. Kloos 296,00 296,00
Hoop en Co 11,70 11,70
Hunter D.pr. 1,90 1,95
ICA Holding 17,10 17,10
IGB Holding 32,50 32,40
IHC Caland 17,20 17,10
Industr. My 148,30 148,10
Ing.Bur.Kondor 579,00 582,00
Kas-Ass. 30,00 30,00
Kempen Holding 15,10 15,30
Kiene's Suik. 1235,00 1240,00
KBB 63,00 64,50
KBB (eert.) 62,50 63,80
Kon.Sphinx 62,80 62,60
Koppelpoort H. 251,00 250,50
Krasnapolsky 147,50 147,50
Landré &GL 39,00 40,00
Macintosh 40,30 40,10
Maxwell Petr. 577,00 575,00a
Medicopharma 65,50 66,00
Melia Int. 5,80 f 5,80a
MHVAmsterdam 16,00 15,50
Moeara Enim 985,00 985,00
M.Enim 08-cert 12800,00 12700,00
MoolenenCo 31,10 31,10
MulderBosk. 37,00 a 37,00a
Multihouse 9,60 9,70
Mynbouwk. W. 400,00 400,00
Naeff 225,00
NAGRON 44.70 45.00

NIB 453,00 465,00
NBM-Amstelland 12,20 12,30
NEDAP 270,00 270,50
NKF Hold.cert. 222,00 218,50
Ned.Part.Mij 28,90 29,20
Ned.Springst 7000,00 7000,00
Norit 583,00 583,00
Nutricia 243,00 241,00
Omnium Europe 19,00 19,00
OrcoBank c. 80,70 80,70
OTRA 415,50 415,50
Palthe 143,00 143,00
Polynorm 82,00 82,00
Porcel. Fles 116,00 116,00
Ravast 52,00 52,00
Reesink 56,00 55,70
Riva 44,80 44,20
Riva (eert.) 44,30 44,10
Samas Groep 52,00 52,00
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,00 33,50
Schuitema 1055,00 1045,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,30 22,50
St.Bankiers c. 26,20
Telegraaf De 364,00 363,00
TextTwenthe 207,00 207,00
Tubp Comp. 65,70 64,90
Tw.Kabel Hold 109,90 109,60
Tw. en Gudde 95,00
Übbink 74,80 74,00
UnionFiets. 16,20 16,00
Ver.Glasfabr. 205,50 205,00
Verto 61,20 60,20
Volker Stev. 41,40 41,80
VolmacSoftw. 76,50 77,50
Vredestein 16,70 16,80
VRG Gem.Bez. 161,00 161,00
WegenerTyl 153,50 153,00
Westlnvest 18,50 18,50
WoltersKluwer 147,20 146,40
Wyers 55,00 55,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33,20 33,10
ABN Aand.f. 64,30 64,30
ABN Beleg.f. 50,20 e 48,40 d
AldoUar BF $ 20,40 20,50
Alg.Fondsenb. 211,00 211,00
AUianceFd 12,20 e 12,20
Amba 40,90 41,00
America Fund 254,00 254,00
AmroA.in F. 89,30 89,30
Amro Neth.F. 64,20 64,20
Amro Eur.F. 60,50 60,40
Amvabel 92,50 93.00
AsianTigersFd 50,40 50,40
Bemco Austr. 59,50
Berendaal 95,00 93,50
Bever Belegg. 26,20 26,20
BOGAMIJ 113,50 112,80a
Delta Lloyd 37,00 37,30
DP Am. Gr.F. 20,60 20,70
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,30 69,20
EunnvestU) 105,00 105,00

EurAss. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 48,50 48,60
Hend.Eur.Gr.F. 148,00 148,00
Henderson Spirit 65,30 65,70
Holland Fund 56,50 56,70
HoU.Obl.Fonds 121,20 121,20
HoU.Pac.F. 98,90 98,80
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 29,50 29,70
IntereffWarr. 211,50 214,50
JapanFund 37,40 37,50
MX Int.Vent. 60,00 60,00
Nat.Res.Fund 1240,00 1230,00
NMBDutch Fund 31,60 31,40
NMB Obüg.F. 36,40 36,40
NMBRente F. 101,40 101,40
NMB Vast Goed 36,70 36,80
Obam, Belegg. 185,20 183,50
OAMF 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,80 46,90
Rentalentßel. 1353,70 1352,70
Rentotaal NV 31,00 30,90
RoUnco cum.p 99,60 b 99,60b
Sci/Tech 17,80 17,80
Technology F. 16,50 16,50
Tokyo Pac. H. 236,00 237,00
Trans Eur.F. 61,70 61,60
Transpac.F. 491,00 490,00
Um-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 80,20 80,20
Unifonds 25,10 25,10
Vast Ned 120,80 120,80
Venture F.N. 38,80 38,70
VIB NV 84,30 84,30
WBO Int 74,50 74,20
Wereldhave NV 203,80 203,70
Wereldh.divB9 200,30 200,40

Buitenlandse obligaties
m EEGB4II) 106,00 106,00
3V 2 EngWarL 35,50 35,50
5%E1865 ' 99,70 99,70

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 33,50 33,00
Amer. Brands 56,00 55,20
Amer. Expres 27,40 28,00
Am.Tel.& Tel. 29,20 29,00
Ameritech 95,00 95,20
Amprovest Cap. 131,00 131,00
Amprovest Inc. 230,00
ASARCO Inc. 26,30 26,00
Atl. Richf. . 79,50 79,20
BAT Industr. 4,35 4,40
BeU Atlantic 73,00 73,80
BeUCanEnterpr 37,80 37,60
BeU Res.Adlr 1,60 1,60
BeU South 40,20 40,30
BET Pubüc 2,23 2,18
Bethl. Steel 21,60 21,50
Boeing Comp. 62,00 61,60
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26,80 26,40
Citieorp. 26,30 26,60
Colgate-Palm. 45,50 46,20
Comm. Edison 32,30 32,50
Comp.Gen.El. 403.00 400.00

Control Data 18,50 18,40
Dai-IchiYen 3190,00 3190,00
Dow Chemical 85,10 85,00
Du Pont 82,90 82,80
Eastman Kodak 45,50 45,50
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00
Exxon Corp. 44,60 45,20
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 22,00 22,50
Ford Motor 52,10 52,20
Gen. Electric 45,50 46,00
Gen. Motors 86,20 86,00
Gillette 33,20 33,20
Goodyear 48,00 47,75
Grace & Co. 25,90 25,75
Honeywell 59,00 59,00
Int.Bus.Mach. 120,60 121,00
InternJlavor 47,90 48,60
Intern. Paper 44,20 44,40
ITT Corp. 51.10 50,60
Litton Ind. 70,50 70,70
Lockheed 40,30 40,00
Minnesota Mining 61,50 62,50
Mobil OU 46,00 46,30
News Corp Auss 9,30 9,50
Nynex 67,70 67,50
Occ.Petr.Corp 25,20 25,20
Pac. Telesis 31,60 31.50
P.& O. © 6,00 6,00
Pepsico 39,00 39,00
Philip Morris C. 96,60 97,50
PhiU. Petr. 19,70 19,70
Polaroid 35,20 35,20
Privatb Dkr 297,00
QuakerOats 51,50 52,60
RJR Nabisco 90,20 90,50
StGobin Ffr 549,00 549,00
Saralee 45,50 46,00
Schlumberger 33,00 d 32,50
Sears Roebuek 40,00 40,50
Southw. BeU 42,30 42,00
Suzuki (yen) 719,00 715,00
Tandy Corp. 40,70 41,10
Texaco 50,70 51,50
Texas Instr. 37,70 37,80
T.I.P Eur. 1,60 1,60
Toshiba Corp. 1010,00 1030,00'Union Carbide 25,40 25,00
Union Pacific 63,50 63,00
Unisys 27,70 27,70
USX Corp 28,70 28,50
US West 59,20 58,60
Warner Lamb. 76,00 75,25
Westinghouse 52,50 50,30
Woolworth 50,80
Xerox Corp. 57,00 57,20

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 155,20
ATT Nedam 56,00 56,50
ASARCO Inc. 40,00 38,00
AÜ. Richf. 154,00 154,00
BoeingCorp. 119,50 121,00
Can. Pacific 30,50 30,50
Chevron Corp. 93,50

Chrysler 49,00 49,50
Citieorp. 49.00 50,30
Colgate-Palm. 89,00 89,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 167,00 166,00
Eastman Kodak 88,00 89,00
Exxon Corp. 87,00 89,50
Fluor Corp. 41,00
Gen. Electric 88,00 88,00
Gen. Motors 169,00 170,00
Gillette 66,00 66,00
Goodyear 95,00 95,00
Inco 61,50 59,00
1.8.M. 231,50 231,50
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 101,00 99,00
Kraft Inc 193,00
Kroger 110,00 110,00
Lockheed 79,00 79,00d
Merck & Co. 109,00 110,00
Minn. Min. 120,00 122,00
Pepsi Co. 75,50 75,50
Philip MorrisC. 189,00 189,00
Phill. Petr. 35.50 36,50
Polaroid 64,80 64,80
Procter &G. 169,00 162,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 62,00 63,00
Sears Roebuek 78,00 79,00
Shell Canada 61,00 61,00
Tandy Corp. 79,00 80,00
Texas Instr. 74,00 74,00
Union Pacific 120,00 120,00
Unisys Corp 54,00 54,00
USX Corp 57,00 56,50
Varity Corp 4,00
Westinghouse 102,00 102,00
Woolworth 100,00 99,00
Xerox Corp. 108,50 109.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 537,00 540,00
Dresdnerß. 300,00 301,00
Hitachi(soo) 1300.00 1300,00
Hoechst 298,00 298.00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00

' NesÜé 6750,00
Siemens 495,00 496,00

Warrants
Akzo 36,20 36,20
AMRO warr. 4,40 4,20
Asia Pac Gr F. 5,35 5,50
Bogamij 9,90 9,90
Falcons Sec, 12,10 12,00
Honda motor co. 2150.00 2200,00
K.L.M. 85-92 130,00 128,00
Philips 85-89 35,00 34,00
Stßankiers a 3,80
SLBankiers b 4,50

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,50 14,30
10V2 ABN 87 98,00 97,80
13Amev 85 98,50 98,50

13Amev 85 98,30 98.30
10 AmevBs 102,50 102,50
HAmevB6 98,50 98,50
14'/iAmroB7 99,10 99,10
13 Amro-BankB2 102,70 102,70
10£Amro 86 97,50 97,50
10 Amro 87 98,00 98,00
5% Amro 86 100,00 100.00
Amro Bank wr 23,50 22,70
Amro zw 86 69,75 68,50
9 BMHecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98.25 98,25
11CC RaboB3 102,50 102,50
9CCRabo 85 105,40 105,40
7CCRabo 84 108,30 108,30
10' «EEG-ecu 84 102,00 102,00
9^EIB-ecu 85 105,75 105.75
12/2HIAirl.F 95,50 95.50
12NIB(B) 85-90 103,00 103,00
11V4NGU83 102,25 102,25
10NGU 83 102,00 102,00
2>A NMB 86 87,00 86,60
NMB warrants 29.50 29,00
Wt Phil. 86 95,00 95,50
6% Phü.B3 95,00 95,00
U'/iUn.Becumy 86 99,40 99,40
12V«Unü. 97,75 97,75
4% Akzo 69 214,00 212,00
s/2 Amro 69 387,00 392.00
Wt Gist 69 460,00 460,00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,60 4,60
Bredero eert 1,30 130
11Bredero 1,30 130 b

Breev. aand. 9,80 B,ooa
Breev. eert. 8,60 6,00 a
Leidsche Wol 2,00 1,80
LTV Corp. 2,10 2,00
Rademakers 28,80 28.80
RSV. eert 1,66 1,66
7.'ARSV69 95,00 91,00

Parallelmarkt
Alanheri 14,80 14.80
Berghuizer 46,90 46,90
Besouw Van c. 35,80 36,30
CB Obüg.F.l 101,30 101,30
CB Obug.F.2 101,40 101.40
CB Obüg.F.3 102,90 103,00
De Drie Electr. 26,90 27,50
Dentex Groep 27,50 27,30
Dico Intern. 77,00 77.80
DOCdata 30,80 30.00 f
Geld.Pap.c. 70,40 70,30
Gouda Vuurv c 57,00 57,20
Groenendijk 25,00 25,50
Hes Beheer 210,50 225,00e
Homburg eert 4,10 3,70
InfotheekGr 18.50 18,90
Interview Eur. 7,10 7,10
Inv. Mij Ned. 37,30 38,30
KLM Kleding 24,00 24,00
Kuehne+Heitz 24,40 24,40
LCI Comp.Gr. 33.60 33,00
MeUe 290,00 295.00

Nedschroef 64.80 64,80
Neways Elec. 8.40 8,40
Pie Med. 10,20 10,40
Simac Tech. 14,50 14,60
Text Lite 4,00 4.10
Verkade Kon. 285.00 289.00
Weweler 78,50 79,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

»egn c jan 85,00 188 4,50 6,20
legn c jan 90,00 250 1,60 230
akzo c jan 150,00 176 3,80 3,40
akzo c jan 160,00 608 I,loa 1,00
akzo c apr 160,00 171 4,80 4,80
akzo c apr 170,00 237 2,30 2,30
akzo c 091 150,00 306 23,50 23,50
akzo p jan 150,00 164 4,80 5,00
d/Fl c dcc 200,00 219 0,45 o,loa
d/Fl p dcc 195,00 162 0,60 b 0,40
eoE c dcc 240,00 381 5,50 5,00
eoE c jan 245,00 552 530 4,80
eoE c jan 250,00 201 3.20 a 2,80
eoE c jan 255,00 155 1,50 1,50
eoE p dcc 240,00 288 0,60 0,30a
eoE p dcc 245,00 466 1,90 1,40
eoE p jan 245,00 251 5.50 5,10
goud c feb 440,00 346 4,90 4,00
goud c mei 480,00 500 4.30 a 4,00
goud c mei 500,00 510 2,60 a 2,20
goud p aug 400,00 350 7,50 7,40
giSt c apr 45,00 159 2,10 2,00
hoog c jan 65,00 187 7,30 7,00a
hoog c jan 70,00 251 4,00 4,20
hoog c apr 70,00 283 7,50 7,00
hoog c apr 75,00 159 5,40 5,00
hoog p jan 70,00 215 3,00 a 3,00
kim c jan 40,00 444 2,80 2,70
knP c jan 40,00 164 5,30 5,30
knP c apr 47,50 256 1,70 130
knP p jan 45,00 211 1,40 130
knP p apr 45,00 414 3,10 330b
nedl c jan 250,00 154 630 7,00
nlq p aug 100.00 250 2,00 a 130
nis p mei 112,50 750 1,70 a 1,40
nlv p aug 102,50 250 1,40a 0,90
nly p aug 97,50 500 0,50 0,50
nlz p n9l 100,00 500 3,50 a 2,70
obl p aug 100,00 500 1,60 1,70
phil c apr 35,00 162 0,80 0,70
phil c jul 30,00 220 3,00 3,00
phü c 092 55,00 154 2,40 a 230
phü p 093 30,00 161 5,50 5,40
oUe c jan 230,00 207 2,60 2,20
olie c apr 240,00 210 4,50 4,00
olie p jan 230,00 220 530 b 6,50
olie p apr 230,00 153 830 8,80
unü c jan 110,00 224 5,40 430
voc c apr 35,00 176 1,40 130

a=laten g=bieden + e»-di».
b=bieden h=laten+ e»-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-di«idend l=gedaan~g
e= gedaan+bieden »k=slotkoers vorige dag
f gedaan + laten sk=slotkoers gisteren

Vragen
Voor 1989 blijven er voor directie-
voorzitter Edzard Reuter nog enke-
le vragen open. Zo blijft de ontwik-
keling van de dollarkoers onzeker
en is het niet duidelijk hoe de vraag
naar auto's met een dieselmotor
zich ontwikkelt. In de Bondsrepu-
bliek is op het ogenblik een discus-
sie gaande over de schadelijke wer-

king van uitlaatgassen van diesel-
motoren voor het milieu.

Reuter vroeg zich verder af hoe de
werknemers van Daimler-Benz zul-
len reageren op de verandering van
de belastingvoordelen op auto's die
van het eigen concern worden ge-
kocht, de zogenoemde „Jahreswa-
gen". Niettemin heeft Daimler-Benz
een „goede en veelbelovende uit-
gangspositie" voor 1989. De aüto-
produktie voor volgend jaar is ge-
steld op 560.000 stuks, evenveel als
in dit jaar. Door de vermindering
van de vraag naar dieselwagens
moest de produktie dit jaarmet zes
procent worden verminderd.

In de komende vijfjaarzal het con-
cern dertig miljard mark investeren,
waarvan ongeveer driekwart in de
autosector. Er komt binnenkort een
nieuw model auto, aldus Reuter. De
topman is het niet eens met specula-
ties in de autobranche dat de markt
voor dure personenwagens verza-
digdraakt. In Europa en de VS is er
voor deze klasse aan het begin van
de jaren negentig een opleving van
de vraag te verwachten, zo verklaar-
de Reuter.

economie

Ruim vijfmiljard DM meer omzet

Daimler-Benz grootste
industrie in Duitsland

STUTTGART - Daimler-Benz, de
Westduitse autoproducent die is uit-
gegroeid tot het grootste industrie-
concern van de Bondsrepubliek
Duitsland, boekt dit jaareen omzet
van ongeveer 73 miyard mark, vijf
miljard mark meer dan in 1987. Van
de omzetgroei komt twee miyard
mark voor rekening van de divisies
AEG, MTU en Dornier. De rest
komt uit de auto-divisie en dan
vooral uit de sector bedrijfswagens.

Ondanks de onzekerheden rond de
koers van de dollar zal de winst op
een bevredigend niveau uitkomen.
In oktober werd deverwachting uit-
gesproken dat de winst ongeveer
dezelfde zou zyn als de 1,73 miyard
mark van 1987.

Mediaraad acht
controle pers-
fusies nodig

DEN HAAG - De Me-
diaraad heeft woensdag
in een ongevraagd,
maar unaniem advies
aan minister Brinkman
van WVC aangedron-
gen op zo spoedig mo-
gelijke invoering van
een wettelijke regeling
tegen ongewenste con-
centraties in de dagbla-
düitgeverij. De raad
roept de minister op
zich daarbij te baseren
op een door hemzelf
ontworpen regeling, die
in het advies is opgeno-
men. Naar de mening
van deraad kan derege-
ling het best worden op-
genomen in de Media-
wet.

In de regeling worden
fusies of andere samen-
werkingsverbanden die
er toe leiden dat meer

dan eenderde van de to-
tale betaalde oplagevan
in Nederland uitgege-
ven dagbladen onder
één centrale leiding ko-
men, zondermeer ver-
boden.

Zodra door fusie of
overname een markt-
aandeel van meer dan
20procent maar minder
dan eenderde van de to-
tale betaalde oplage
wordt verkregen, dient

daarvoor eerst toestem-
ming te worden ge-
vraagd aan het Bedrijfs-
fonds voor de Pers. Uit-
geversconcentraties die
leiden tot een markt-
aandeel beneden de 20
procent vallen buiten
de regeling, zij het dat
iedere fusie van dagbla-
den, hoe klein ook,
dient te worden aange-
meld bij het bedrijfs-
fonds.

De meldingsplicht is
voor deMediaraad geen
loze letter. Het niet na-
leven van deze plicht
leidt in zijn voorstel
automatisch tot een nie-
tigverklaring van wille-
keurig welke fusie of
overname op dagblad-
gebied. Het bedrijfs-
fonds dient overigens
de bij dit fonds aange-
melde fusies of overna-
mes openbaar te ma-
ken, opdat alle belang-
hebbenden kennis kun-
nen nemen van het
voornemen. Tegen be-
slissingen van het Be-
drijfsfonds kan door de
uitgevers beroep wor-
den aangetekend bij de
ondernemingskamer
van het gerechtshof in
Amsterdam en, in laat-
ste instantie, by de
Hoge Raad.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 14-12-1988 om
14.00 uur by de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’26.380/26.880-,
vorige ’ 26.350-/ 26.850 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.480, vorige ’ 28.450 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige

’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
I AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
t tenlands bankpapier van gisteren:

Amer.dollar 1,91 2,03
Brits pond 3,46 3,71
Belg. frank (100) 5,20 5,50

1 Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. Ure (10.000) 14,50 15,90
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,75 34,25. Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oostschül (100) 15,75 16,35

I Spaanse pes (100) 1,66 1,81
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,88 3,13
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,97175-97425
Brits pond 3,5865-5915
Duitse mark 112.845-895
Franse franc 32,995-33,045
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 134,185-235
Japanse yen 160,01-160,11
Ital. lire 15,290-340
Zweedse kroon 32,515-565
Deense kroon 29,190-240
Noorse kroon 30,355-405
Canad. dollar 1,63875-64125
Oost. schill 16,0390-0490
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1,7280-7380
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,6680-6780
Hongk.dollar 25,25-25,50
Nieuwz.dollar 1,2235-2335
Antill.gulden 1,0925-1225
Surin. gulden 1,0925-1325
Saudische rial 52,40-52,65
Ecu gulden 2,3395-3445

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 278,6 277,1
alg.-lokaal 272,2 271,2
internationals 285,6 283,4
industrie 246,1 245,0
scheep/luchtv. 241,1 240,5
banken 335,9 335,1
verzekering 568,0 569,7
handel 448,7 447,9
cbs obl.index 114,7 114,5
rend. staatsl. 6,33 6,35
waarvan 3-5 jr 6,24 6,26
waarvan 5-8 jr 6,36 6,38
waarv.s langst 6,50 6,51
rend. bng-len. 6,51 6,51
rend. banklen. 6,31 6,34

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
-avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatstenotering van
vandaag):
Akzo 147,70-147,80(147,70)
Kon. Olie 224,90-225,50(224,90)
Philips 30,70-30,90 (30,80)
Unilever 112,30-113,40(112,30)
KLM 41,70-41,90(41,80)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2136.56 944.81 184.63 811.72
Hoogst 2149.72 952.96 185.51 817.15
Laagst 2121.44 939.69 183.38 806.41
Slot 2134.25 948.88 184.45 812.14
Winst/ .924 +2.71 -0.53 -1.63verlies

Gisteren ontving
mevrouw H.
Hovers-van
hierop, algemeen
directeur van
Hovuma
Magazijnstel-
lingen te Reuver
de Prix Cliquot
voor de
zakenvrouw van
het jaar 1988. Zij
kreeg de prijs op
Kasteel
Duivenvoorde in
Voorschoten uit
handenvan
premier Lubbers.
De onderscheiding
is genoemd naar
de Franse weduwe
Cliquot-Ponsar-
din, die op
27-jarige leeftijd
in 1805 dit
champagnehuis
tot grote bloei
bracht.

(ADVERTENTIE)
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voJVerdere) automatisering een van uw goed zakelijkebemens voor het nieuwe jaar?Kom dan naar Entre!
Winstmogelijkheid 1

" ij aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit een9ratis onderhoudscontact op de hardware voor de duur van 2 jaren*
Winstmogelijkheid 2» Bli aankoop in 1988 van IBM/PS2 bestaat uw eerste winst uit hoge

'nruilprijzen voor uw DOS-PC's van uitsluitend topmerken*
-i. B. Winstmogelijkheid 3

'I aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit gratis
*- 9e°ruikersopleidingen (8,8% van iedere ’ 10.000-aankoop)*
**\ °ien wordt die stap extra gemakkelijk door Entré's bijzonder gunstige

°P_. lease- en huurmogelijkheden, intensieve training, onderhoud en
opmerkelijke nazorg.

mmm^^^^B^mWmW^Br*wnmtjÊKmWmWßtfml^m. Geldig m
m^fi *^lk'*a ■ lil Z I l'3P^k 31 december as.

straat 62, 641-1 HC Heerlen, telefoon 045-718815. Computers

Donderdag 15 december 19889
Limburgs dagblad
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Cafë-Pizzaria f \

ALrMF (|ËS)
feestelijke V Z.
opening imjjr^

"* *-* -ö- van onze Pizzaria-Grill
MEZZANOTTE

it Met zanger-gitarist
„LINO MARASI"

■ü Zondag 18 december
„The Black Japs"

Café Kirchroa Alaaf
Pizzaria-Grill Mezzanotte
Hoofdstraat 34A jQt zlens ■/f
Kerkrade „. ’ 2.V'
Tel. 045-451667 fl'ef en Giovanm

Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATTE
Görgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Nette man, 50 + , rijbewijs
BE, ter beschikking. Bel
045-272093 na 18 u.
TV-ANTENNES ’ 395-
-all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen, 045-441693.
VERBOUWING woonka-
mer, keuken, bad, garage.
Tel. 045-326574.

KTV's va. ’75,-, VHS vi-
deo's va. ’ 375.- 3 mnd. gar.
Alleen handelaren ,Megro
Ned. 045-220902.

Zaterdag 17 j
hobby/hui:

in Makado-Beek

KEUKENS, keukeö
ratuur. Laag in prys.
garantie. R/J Hand' .
derneming. Station;
294, Nuth. Tel. 045-2£ j
KANTELDEUREN,
deuren, sectiedeuren
of zonder afstandbed»
in 23 maten direkt'
baar. Afstandbed»
computergestuurd,
schikt voor alle soort»
ragedeuren compl-
zender voor in uw aut"
Straten, Eijkskenswe
Geulle. Tel. 043-6410 g
FITNESSAPPARATI
hometrainers, roeiap
ten, compl. fitnesssW
chroom halterstangefl
af ’52-, halterschijv»

’ 2,40 per kg; alles uit'
raad leverbaar. Smasft
fitness, Theaterp*
Kerkrade, tel. 045-43gj
Voor vrijetijd en CÖN
TIEKLEDING Starfê
groothandel. 04490_J5KLEURENTELEVIS1
Philips, Blaupunkt,-
vanaf/ 95,-. Radio/tv*
8.V., Bokstr. 33, W
heide. Tel. 045-2134.&,
Gebruikte KLEUR^
LEVISIES te koop!

’ 100,-; nieuwekleura
visies vanaf ’ 398,--_
Van Voorst, Ganze^
48, Heerlerheide. Tel
213879. ,

VLOERBEDEKKÖj
gordijnen en karpj
ïrote voorraad en vo*

ge prijzen. Vele cgw
met hoge korting. WJmr. Grooten, Kloof»22, Simpelveld. Tel-
-441346.
wasdrogeraktiê,
Bosch - Bauknecht 'I
lips - Zanussi - Mielte'
wasdroger v. ’ 545/
’395,-; 4 kg wasdrc*
’799,-nu ’499,-; sk«
droger reverdereno
’895,- nu ’595,-; ««
gers vanaf ’ 7,50 p.W-"
houdbeurs Kerkstr-
Brunssum.
Te k. KERSTDEtW
tussen 2 en 6 meter--1043-637523.
Weg. omst.hed. te koop
DYBUILDINGAPPj
Ketler, nieuwpr. ’ft
vr.pr. ’ 1700,-. Na 17-^tel. 04405-3783. >

december as.
svlijtmarkt
t(toegang gratis). _>

-^

'S
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. Tm vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 "

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

ibbth bt^*i pwr^i iwnni
(kleine zaal) LIMBURGS SYMPHONIE
ALEX D'ELECTRIQUE ORKEST 0.1.v.
The Electric Suburb Salvador Mas Conde

’ 18,50: paspoorten ’ 14- Progr.: Haydn - Bruckner
’21,--’ 18,50-’ 15,50;

LTfftTffl BHPfll paspoorten ’ 14,50
amaeèee*mammmmUe*mM 19 15-19 45 u. (kleine zaal)
(kleine zaal) TIM JONES inleiding door Toine Sporken.
Th» Chuckle Club docent muziekschool.

’ 16.-:paspoorten ’ 12-

e\ymemmmmmWmTTTm.a\temÊemw*emm mgjj^XJM OVER DE GRENS
Opera Royal de Wallonië toneelstuk van Lodewijk de
LA TRAVIATA Boer
uitverkocht! ’ 24- - ’ 21,- - ’ 18,-;

paspoorten ’ 16,-; JTP-Tip
’12,50

CHRISTMAS CLASSICS FOR
LADY'S
met Anneke de Vries, fluit en
Anke Anderson. harp DINSDAG 20 DECEMBER IS

’ 8,50: paspoorten ’ 6.-;
crèche ’ 2,50 DE KASSA GESLOTEN !

Vr. 16 dcc. Turandot - Ferrucio Busoni, Cavalleria
20.00 uur Rusticana - Pietro Mascagni door

Theater Oberhausen. Entree

’ 29,50// 23,50.

Di. 20 dcc. Trio a Tre
20.00 uur Werken van o.a. Rosenmüller, Kreutzer

en Villa-Lobos. Entree ’ 15,50// 11,75.

Wo. 21 dcc. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas Conde. Werken van

Haydn en Bruckner. Entree

’ 15.50// 11,75.

Ma. 26 dcc. Ritmic Groep
(2e kerstdag) Koffiekerstconcert. Entree ’ 8,50// 7,75.
12.00 uur Kinderen tm 10 jaar toegang gratis.

Vr. 30 dcc. Pim Jacobs - Louis v. Dijk
20.00 uur Pianofestijn. Entree ’ 23,50// 19,50.

Expositie: t/m 21 december
Rob Schrijen, olieverfschilderijen.
22 december t/m 27 januari
Aloys Verhoeve
(geb. 1921 - overl. 1978)
olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag
10 00-16 00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten.
Tijdens de kerstperiode is de kassa gesloten van
vrijdag 23 dcc. t/m maandag 2 januari, m.u.v. 26
dcc. vanaf één uur voor voorst. Ritmic Groep (11.00
uur) en vrijdag 30 dcc. van 10.00-12.00 uur en één
uur voor de voorst. Pim Jacobs/Louis van Dijk (19.00
uur). Nieuwjaarsreceptie B&W gemeente Sittard:
maandag 2 jan. 19.00-20.00 uur. 105207

Gevr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
hele week, dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Julia-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
ers geen probleem).
Banketbakkerij Ortmans,
Kerkstr.33 Brunssum, tel.
045-252530 vraagt 3e of 2e
BANKETB.BEDIENDE
voor januari as.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Dring. ass. gevr. voor goed-
lopend PRIVÉHUIS. Tel,
D45-423608.
Ristorante DA FILIPPINA,
oroek, tel. 045-211531 vr
Jienstbetrekk., Ift. 22-25 jr
sist. Tev. gevr. part-timer!
lel, soll. na 16.00 uur.

Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
Voor direct gevr. BAR-
MEISJES voor de middag-
of avonduren. Bar „Ma
Cherie", Nuth, tel. 045-
-241829.
CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd in overleg. 04490-42313.
Nedl. Shoarma Grillroom
vr. enkele MEDEWER-
KERS zowel voor de vroe-
ge als late nachturen. Bel-
len tussen 13.00 en 16.30 u.
Tel. 045-273092.

Kouvenderstr. 198, Hoens-
jonge kelner m/v in vaste, ervaring in restaurant ver-

; voor bediening, uitsluitend

W^L^W Wijngrachttheater. T M ¥ Rodahal
l Kerkrade
i

Donderdag 15 december,
20.00 uur

Pianorecital
Theo Bruins
Programma: Ludwig van
Beethoven- Sonate nr. 1 in f kl.t.

op. 2/1- Zes variaties in F gr.t.
op. 34

En na de pauze: 33
variaties op een wals van
A. Diabelli
Entree: ’ 16,-;
passen ’ 11,20
Kaartjes zijn aan de
avondkassa te verkrijgen.

owithPeople

n*sk l/!» AW^* KT' flr%
wnk £^^^J JBnPm ma* ■

I RODAHAL I
"K Vrijdag 16 december

20.00 uur.
Tel. 045-454141

I- Wordt RIJINTRUCTEUR■ (m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten'in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-

" terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk.
Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.
Zeer rendabele BIJVER-
DIENSTE aangeb. voor de
directe verkoop van onze
milieuvriend, reninigings- "concentr. aan horeca. ïn-
stell, bedrijven etc, hoge
prov., interne opl. tel. 045- <* 324301. :,|Goedlopende club te Kerk-

-1 rade vr. dringend MEIS-[ JES. Tel. 045-423634.

Erv. FRITUURHULP voor
alle voork. werkz.heden in
de weekends. Friture
Smulhoes. Tel. 045-310239
of 313440.
DOLCE VITA, vraagt nog
een leuk meisje voor onze
drukbezochte club. Intern
en garantieloon mog. Zeer
goede verdiensten. Rijks-
weg 1 Linne. Voor info.
04750-30746.
Gevr. KAPSTER ofkapper
met ervaring herenvak.
Leeft. ± 190 jaar. Kaps.
Math, Broeksittarderweg
116 Sittard. Tel. 19901.
Ervaren CONFECTIE-
NAAISTERS gevr. Dag- en
avonduren. Tel 045-211571.
HULP in de huishoudingin
vaste dienst 6 8 uur per
dag. Oirsbeek, tel. 04490-
-55017 na 16.00 uur.
Club Exclusief te Kerkrade
vr. GASTVROUW. Tel. 045-
-423634.
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De Chrysler Leßaron Coupé overbrugtop bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling, garantie tegen doorroesten van binnenuit. Vo

onnavolgbare wijze de kloof tussen exclusief getint glas, luxe stoffering en riante kuipstoelen. hfl. 35.995,- rijdt val een Chrysler. De nieu
rijplezier en zakelijk verantwoord vervoer. . Een geregelde katalysator zorgt voor Chrysler Leßaron Coupé is er vanaf hfl. 63.00 U

Met de superieuretechniekvan een 2.2 'schoon' rijden. De duurzaamheid van elke Kom snel naar onze showroom en si

liter turbo-injectiemotor en het comfort van een Chrysler blijkt wel uit deroestvrijstalen uitlaat en in voor een comfortabele proefrit,
automatische versnellingsbak En met de luxe detweezijdigverzinkte carrosserie. Chrysler geeft flf^l RW^i^l ft*K
van een stijlvol interieur: inclusief elektrisch 3 jaar of 110.000 km garantie en liefst 7 jaar %kV %#l lm ll^Jfliiflw' ,

SIGNATUUR VANEEN NIEUWE KL A jj3
AMERICAN CARS SCHIMMERT

Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmen. Telefoon 04404-1888.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-18.30 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur.
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Schattig
ris u„
tt\ „risenwoordig een komen en
lis *n heve, schattige, stoere en
lin^ eens ondeugende kinde-
ne' £e STER-spots.
"steM van °tterloo > die in
trte n m Castingbureau Moederali^ht, denkt dat vooral de uit-
'ert t3O **et kind de kijk6l" ver'
lirlij'i "Kinderen hebben iets na-

over zich en beschikken
*" Ak eboorlyke dosis creativi-
beeiH er een schattig typetje uit-a moet worden, zoek ik hier

in mijn bestandnaar een jongetje of
meisje, dat in het dagelykse leven
ook vry schattig overkomt. Ze spe-
len dan gewoon zichzelf in zon re-
clamespotje. Een spot staat of valt
ook met de orginaliteitvan derecla-
memaker. Bij hetTaksi-spotje werd
een geheel nieuw idee gelanceerd.
Kinderen in een café-sfeer hadden
we tot nu toe niet gehad."

Aan originaliteitheeft het de laatste
jaren in ieder geval niet ontbroken.
Zon tien jaar geleden spoorde Japie
Kingcorn televisiekijkend Neder-
landaan om Kingcornbrood te eten,
wantdaar werd jeimmers 'een grote
jongen' van. Petje Pietamientje
deed het met pindakaas („Stom hè,
ik vind het gewoon lekker"), later
door de kleine „Evert van Ben-
them" nog eens dunnetjes overge-
daan.
Een andere 'kraker' was het jon-
getje, dat zit te smullen van patatjes
in Diamant gebakken. Daar kryg je
namelijk geen vette vingers van,
stelde hij vast. („Mag ik er ook
eentje?", vroeg zijn vader. „Nee,
want je hebt je handjes niet gewas-
sen..."). 'Kleine' Bart de Graaff, die
tegenwoordig zyn eigen televisie-
programma presenteert, zweerde
een paar jaar geleden nog bij de Bi-
choc-koekjes. Met zijn „Zeg maar
nee, dan krijg je er twee...toevallig"
wekte hy de indruk al koekjes-
etend door het leven te gaan.

De vraag doemt op of het wel fair is
kinderen van nog geen twee turven
hoog voor reclamespots te gebrui-
ken. Feit is dat kleine Nick (van
McDonald's) nooit zelf op het idee
zou zijn gekomen zich bij een mo-
dellen- of castingbureau in te schrij-
ven. Sterker nog, Nick weet wel dat'
hy in een televisiespotje speelt,
maar waarvoor en waarom, daarvan
heeft hij nog geen kaas gegeten.
Castingbureau Moeder Arme is er
stellig van overtuigd dat vooral
ouderlijke trots een grote rol speelt
bij het inschrijven. „Moeders ko-
men hier met hun kind aanzetten,
omdat zij het heel erg leuk vinden
als ze hun kind in een reclame zien.
Ook hebben veel moeders zo iets
van: kijk mijn schattige dochtertje
of zoontje nu eens. Voor ons is het
echter niet belangryk of zonkindje
heel erg mooi is of schattig. Bij ons
gaat het er meer om of hetkind 'wat'
heeft. Een 'striking face' noemen we
dat."
Arme de Mol van Otterloo: „Ik kan
die ouderlijke trots best begrijpen.
Natuurlijk is het leuk als je je kind
in een reclame ziet. Maar ik let er
wel op of ouders de realiteit onder
ogen blijven zien. Er zijn er by die
koste wat het kost hun kind op de
televisie willen zien. Die vinden al-
les even leuk en aardig en roepen
dat geld niets uitmaakt. Dan denk
ik: ho, wacht even! Je kan dit soort

dingen niet zakelijk genoeg bekij-
ken. Kinderen krijgen hier een uur-
loon van tachtig gulden. Als ze een
dag werken kan dat aardig oplopen.
Het is dus gewoon een kwestie van
zaken doen."

" KIM BAGMEIJER uit de 'Taksi-spot' uit de
STER-reclame. " Nóg een bekend kindergezicht: NIEK

GOODE en een bestelling bij Mac Donald.

Kerst met
Dennis
b VIP

EN TERBLIJT - Het
S zanetalent DENNIS

Xmm b kreeg de kans om drie
vftieUw<frs m te zingen voor de
«erier comPact disc met kerst-

'^ STA 001" de MASTREECH-
fUimsr.irAAR. Dennis is daarin
kan geslaagd. ledereen

° daarvan overtuigen
jWfer men komende maan-. Se^ddag afstemt op AVRO's

'NedeH Salon' om 16-30 uur op
»N riï£ d £ In dit tv-program-'Vanï^ Catherine Keyl en
"?eie„? uPoel ls Dennis dan te
'"ileraiShoren met eenkerslied.>cceecht samen met de Mas"

Kerst (2)
>s gifr ~ Limburg is even-
"Ss ri« vertegenwoordigd tij-
-^t tv VolSende aflevering van
[.fen' %Pr°gramma 'Op volle toe-
'o, j1331 volgende week
let tpt decembereveneens in
!Neertenouan, kerstmis. Zo pre-. 19.0rj n

hlel Montagne vanaf
?Ner r̂ °P Nederland 2 onder8eHnv 5e Mastreechter Staar,y Neyman (geboren in

Maastricht) en niet te vergeten
trompettist Piet Knarren uit
Schinnen. Piet, inmiddels 25 jaar
in het vak, brengt onder anderen
zijn nummer 'Wonderland. Dat
zal velen bekend in de oren klin-
ken om het zeer geruime tijd de
'tune' van deTROS was.

" PIET KNARREN
in 'Op volle toeren' bij de

TROS...

Trots
De oudersvan Nick winden er geen
doekjes om en beamen dat 'trots'
een belangrijkereden is geweestom
naar het castingbureau te gaan.
„Misschien is die trots wel een
beetje misplaatst, want wat stelt het
eigenlyk allemaal voor," vraagt de
vader van Nick zich af.
„Maar," geeft hij eerlijk toe, „ik vind
het heel erg leuk om Nick in een
spotje te zien. En daar komt by, dat
Nick het zelf ook wel aardig vindt.
Als hij het niet leuk had gevonden,
had hij datbeslist laten merken. Als
ouder voel je dat precies aan. We
hebben het ook wel eens gehad, dat
Nick ter plekke bedacht dat hij
eigenlijk gewoon zijn bui niet had.
Dan staan we na een kwartier weer
buiten. Soms ga je een beetje een
strijd met jezelf aan. Want ja, als
ouder wil je het misschien wel té
graag, een soort egoïsmekomt er bij
kijken; maar we stellen het kind
voorop. Als Nick niet wil, dan doen
we net niet."
De schaduwzijde van het maken
van een reclamespotje komt nauwe-
lijks ter sprake. Toch bestaat diewel

degelijk. Astrid van Leeuwen, de
moeder van Kim, aarzelt tegen-
woordig om haarkinderen nog voor
zoiets te 'lenen. „Het spotje van
Taksi was leuk voor de kinderen,
want daar hadden ze van alles voor
ze geregeld. Zekonden video kijken
en er waren andere kinderen om
mee te spelen. Toch is het vaak zo
dat je 's ochtends om acht uur pre-
sent moet zyn en blij kan zijn als je
's avonds om acht uur weer naar
huis kan gaan. De heren maken dan
duidelijk misbruikvan dekinderen,
die toch als de goedkope arbeids-
krachten worden gezienen dieze de
hele dag kunnen laten zitten. Ze
gaan lunchen en koffie drinken en
uitgebreid het decor omzetten en
die kinderen hangen daar dan maar
een beetje rond. Dat vind ik puur
misbruik maken van de situatie en
later baal ik er danook weer van dat
ik er aan toegegeven heb."

Een instantie die zich bezighoudt
met kinderarbeid en het eventuele
misbruik daarvan is de Arbeidsin-
spectie. Volgens de wet mogen kin-
deren beneden de 15 jaar niet wer-
ken. Toch bevestigen uitzonderin-
gen de regel. Volgens J.D. Brugge-
man, districtshoofd van deArbeids-
inspectie in Nieuwegein, treedt er
de laatste jarenzelfs een zekere ver-
soepeling op in het beleid. „Kinde-
ren die meespelen in een reclame-
spotje worden meestal maar één of
twee keer per jaar voor zoiets ge-
vraagd. Dat is voor ons geen enkel
probleem, maar we zoeken het wel
van geval tot geval nauwkeurig uit."

„lemand van de Arbeidsinspectie
en een kinderpsycholoog gaan op
huisbezoek en regelen de zaak ver-
der met de ouders. De angst voor
ons bij dit soort dingen is het risico
dat het kind geen kind meer blyft.
Als ze op televisie komen, worden
ze tot op zekere hoogte een ster.
Daarna moeten ze weer terug in de
maatschappij. Ze moeten zogezegd
weer een beetje afkicken. De speels-
heid kan er dan afgaan en volgens
onze normen moet eenkind gewoon
speels blijven."

Ook de kinderpsychologen Sikkel
en Visser uit Bussurn hebben een
duidelijke mening over de nadelige
kanten van kinderen in de STER-
spot. „Een kind in de leeftyd tot zes
jaar is zich totaal niet bewust van
wat er allemaal gebeurt en zal er
geen schade van ondervinden.

*Riet Kallen
bij de BRT

GELEEN- Het ensemble Canta-
bile en de mezzo-sopraan Riet
Kallen uit Geleen gaat komende
zaterdagochtend 'even' de Maas
over. In de Nekkerhal in Belgi-
scheMechelen is men bij deBRT
2 te gast. Tydens een recht-
streekse uitzending van het het
populaire programma 'Te bed of
niet te bed' met Jos Ghijsen
brengt men tussen 8.10 en 10.00
uur een aantal kerstliederen ten
gehore.

*R.M.K. en
Poolse
Nachtegalen

BRUNSSUM - De AVRO zendtvanavond om 19.23 uur op Ne-
derland 2 een kerstspecial met
het beroemde koor 'De Poolse
Nachtegalen' uit. Dit tv-pro-
gramma met de 50 koorleden, die
in Polen werden gefilmd, sluit
goed aan bij het kerstconcert dat
de Poolse Nachtegalen komende
zondagavond om 20.00 uur in de
StVincentiuskerk van Bruns-
sum verzorgen. Het wereldver-

maarde koor is daar op uitnodi-
ging van het Mannenkoor
R.M.K. 1921 uit Brunssum. Dat
koor 0.1.v. Bart Kockelkoren laat
via de plaat eveneens opnieuw
van zich horen. Zojuist * ver-
scheen de elpee 'Internationale
Kerstliederen' met solistische

medewerking van Marijke Hen-
driks (mezzo-sopraan) en Fer
Heidendael (bariton). Komende
dinsdag ontvangt gouverneur dr.
J. Kremers de Poolse Nachtega-
len. Op het gouvernement ver-
zorgt men om 12.00 uur een
lunchconcert en nadien vertrekt
het Poolse gezelschap naar Bel-
gië. Om 17.00 uur wordt men
daar op hetKoninklyk Paleis te
Laken ontvangen door koningin
Fabiola en koning Boudewijn.

" RIET KALLEN
...met het ensemble Cantabi-

le 'live' op de radio...

show

’Voor de ouders gewoon een kwestie van zaken doen’

STER creëert steeds
meer kindersterren

van onze rtv-redactie

- Het bedrijfs-
roe * steeds vaker een
jj.? °P Jonge kinderen om
der^ nzo S°ed mogelijk
euae aandacht van het pu-

te brengen. Op televisie
i in STER-spots steeds
kiib- en gebruikt om

r, er tot kopen te verlei-
igWat beweegt ouders van

om hun kind
gev°r oastingbureaus op
Ddien en wat vinden de des-
ieHSen ervan? Eén ding isi£er geval duidelijk: met
Orp mdc spot is successaans verzekerd.

f. Ep°d.e uit Zandvoort is nu vijf
i^ün lekker jochie, dat liever
kVq jV-rtootjes speelt of een par-
de jv ~,alt °an over zijn 'debuut'
*n yderlandse televisie te ver-
ie^ orig jaar is hij voor een tele-
tegrj Se van McDonald's ge-
il o . T"en Wem jongetje gaat met, «aers naar McDonald's en
kk ei°r.het hele gezin bestellen,vn struikelend over zijn
rs.kir! bestelt hij wat hambur-►friet?Snacks, Big Mac's en Fran-Wteiw!' De altijd vriendelijke
l. kykt hem lachend
"agt, Wat wil meneer zelf?,"
&rn«l geduldig. „Meneer? Ze
m Ba£eer tegen me!"
«"elf Meijer uit Leimuiden is dit
het t i orden.Toen zij meedeed
rrjra J*fevisiespotje van het kin-
"t haar6 Taksi was ze net acht.
'oetip'r r.°de haren en grappige
i s> zittend op een barkruk in
*intieerSezellig cafeetje voortl ofli' bestelt Kim zonder blik-
te b„ en "twee Taksi met ijs en' PUurtjes."

*Kerst (3)
SIMPELVELD - Tijdens het
jaarlijksekerstconcert vanuitDe
Doelen in Rotterdam (volgende
week woensdag om 21.00 uur bij
de E.O. op Nederland) zal de
Limburgse bas Hans Scheyen
uit Simpelveld drie nummers ten
gehoren brengen: Jesulein süss,
the Trumpetsound en Awake,
awake. In eigen contreien con-
certeert Hans Scheijen met de
mandolinevereniging Sorriènto
in Chèvremont (kerk Maria ten
Hemelopneming, 17 december,
19.00 uur); Schaesbergerveld
(kerk H.Drievuldigheid, 18 de-
cember, 10.00 uur) en Simpel-
veld (Remigiuskerk, 25 decem-
ber, 8.30 uur).

Nederlandse top veertig
HEERLEN - Adieu Chérie, adieuAnny Schilder, want met een 39ste
plaats in de Nederlandse top veertig verlaat zij zo langzamerhand de
Nederlandse top veertig. Tatjana, het bekende fotomodel, staat in-
middels vol ongeduld te trappelen om met 'Awaka boy' een gokje te
wagen. In de 'top drie' zijn deze week maar weinig veranderingen,
cq. verschuivingen. De Nederlandse top veertig wordt vrijdagmid-
dag weer uitgezonden van 15.03 tot 18.00 uur op Radio 3.

1 (1 ) Orinoco Flow - Enya
2 (3 ) Smooth Criminal - Michael Jackson
3 (2 ) Wee Rule - Wee Papa Girl Rappers
4 (4 ) Till I lovedyou - Barbra Streisand & Don Johnson
5 (7 ) Never trust a stranger -Kim Wilde
6 (9 ) Twist and shout- Salt n Pepa
7 (5 ) Kiss - The Art of Noise & Torn Jones
8 (11) Life's justa ballgame - Womack & Womack
9 (15) Don't worry, be happy - Johnny Camaro
10 (10) Love House - Samantha Fox
11 (21) Fist time - Robin Beek
12 (18) Two hearts - Phil Collins
13 (14) Kissing a fooi - George Michael
14 (19) Put a little love in your heart - Arm Lennox/A. Green
15 (30) Can't stay away from you - Gloria Estefan & MSM
16 (13) As long as you follow- Fleetwood Mac
17 (6 ) Big fun - Inner City
18 (8 ) Teardrops - Womack & Womack
19 (16) Zijn het je ogen -Koos Alberts
20 (12) Don't worry, be happy - Bobby McFerrin
21 (—) Angel of Harlem -U 2
22 (26) The way to your heart - Soulsister
23 (34) Left to my own devices- Pet Shop Boys
24 (36) Take me to your heart - Riek Astley
25 (33) Respect - The Real Roxanne
26 (27) The dream - The Nits
27 (23) Twist in my sobriety - Tanita Tikaram
28 (37) Something so strong - Jim Capaldi
29 (17) Indestructible - Four Tops
30 (20) Stand up for your love rights - Yazz
31 (22) Jack to the sound of underground - Hithouse
32 (24) Handle with care - Traveling Wilbury's
33 (—) Enchanted lady - The Passadenas
34 (—) Come out to play -UB 40
35 (32) The party - Kraze
36 (29) Wheels on fire - BZN
37 (—) The sound of C - The Confetti's
38 (—) 9 a.m. - London Beat
39 (25) Adieu Cherie - Anny Schilder
40 (—) Awaka boy - Tatjana

Nieuwe kerstplaat Mastreechter Staar
MAASTRICHT- Van deMastreechter Staar is een nieuwe kerstplaat ver-
schenen, waarop 31 Nederlandseen internationaal bekende kerstliederen
te beluisteren zijn. De kerstplaat, die onder algehele muzikale leiding van
Hennie Ramaekers werd opgenomen, is uitgevoerd in acht blokken met
instrumentale overgangen, gespeeld door het Metropool Orkest. De ar-
rangementen zijn van Harry van Hoof.

Donderdag 15 december 1988"11
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Dagelijks geopendvanaf 10.30uur. Maandag vanaf 13.00uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond.
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Topkwaliteit kost iets meer, maar u krijgt dan ook
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digitale leespen. tent U ZUIt net merKen De Panasonic NV-G4OEOheeft een uit één stuk gego- Bedien uw videorecorder en uw Panasonic kleuren- Programmeren met een pennestreek op de streep-

□....„i^ nooft. . moor ten aluminium chassis.Dit garandeert eentrillingvrij en televisie opeen eenvoudige wijze. Afstandsbediening jescode-kaart.Eenvoudiger kan het niet.
ranasonic geen u meer.
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KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebracht en ge-
plaatst. Nergens goedko-
gïT, diverse aanbiedingen.

e kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
KLEURENTEEVEE'S met
teletekst gevr., ook VHS-vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.

KLEURENTEEVEE te k.
12 tiptoetsen, prima toestel.
04406-12875.
KERSTBOMEN te k. al-
leen zaterd. 17-12. Uitzoe-
ken op plantage ’ 5,- p.st.
bij kasteel Rivieren, Voe-
rendaal.
Te k. NIKON FE body
(nieuw) ’600,-; Nikon
1:8/50 mm ’250,-; tevens te
k. gevr. Nikon body F31:4/35 mm gr. hoek. 045-
-255589.

Prijzen van zachthout zullen in 1989
aanmerkelijk stijgen.

U kunt nu kopen tegen extra
verlaagde winterprijzen.

Dat kan ü nu minstens
50% voordeel brengen.

Voor alle bouwhout
en plaatmateriaal.

Vraag nu prijs!

Swart's Houthandel b.v.
Schaesberg-Landgraaf

Wattstraat 5, tel. 045-313079
Geleen-Lindenheuvel
Kampstraat 6, tel. 04490-49270.

Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik
1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms,
tel. 045-319846.
I.v.m. aanschafgroter aqua-
rium te koop tropisch zoet-
water AQUARIUM afm.
lengte 150 cm, hoogte 40
cm, diep 35 cm met onder-
stel en lichtkap, Eheim
pomp, thermostaat, planten
enz. Prijs ’450- (met vis-
sen oa. 5 discusvissen).
Zonder vissen is de prijs
’300,-. Te bevr. na 18.00
uur Pijler 72, Schaesberg
(Landgraaf). Tel. 045--310012!
Te k. AANHANGWAGEN.
Tel. 04490-27412.
Keyboard + adoptor + sta-
tief voor ’3O,- per mnd.;
drumstellen compl. met
bekkens voor ’3O,- per
mnd.; Fender gitaren+ ver-
sterkervoor ’ 30,- per mnd.;
orgels gebruikte voor ’ 30,-
-per mnd.; Verder alles op
muziekgebied, donderdagkoopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis LYANA, Mau-
ritsweg 48 Stem, tel. 04490-
-33227.
Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omstheden. Tel.
045-727669.

KOOPJE. Zwaar massief
eiken buffetkast hoog mo-
del. Vrjpr. 2250,- (nw.pr.
7000,-). Zwaar eik. salonta-
fel. Vr.pr. ’ 325,-. 045-
-323830.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.
KLEURENTEEVEE te k.
voltransistor, mooi toestel,
weg, omst. Tel. 045-27»083.
Te k. gebruikte CV-KE-
TELS i.z.g.st. Debetslaan 35
Nieuwenhagen.
Te k. AANHANGWAGEN
2 mtr. x 1 mtr. Vr.pr. ’ 700,-.
Tel. 045-316045.
Tek. antraciet KOLEN teg.

'.sterk verlaagde prijzen. Tel.
045-319784. ]
Pracht barok BANKSTEL,
hoog uitgesneden model.
Vr.pr. 2450,-. Queen Arme
wandmeubel, als nieuw.
Vr.pr. 675,-. 045-323830.
Te k. KTV grootbeeld +
afst. bed., z.g.a.n. Tel. 04492-
-2164.
Prachtige Gobelin SCHIL-
DERIJ havenzicht,; 190x100, niet duur. Tel. 045-
-213565.
Te k. TROTTOIRTEGELS

'■4-6 cm dik va. ’0,15 p.st
045-243333/716963.
Te k. weg. overcompl. AF-
ZUIGINSTALLATIE voor
houtbewerking. Tel. 045-
-243333/716963.

Te k. Casio KEYBOARD
CT 640 (nieuw), Philips ta-
pedeck + 25 bespeelde ban-
den, chemisch toilet. Tel.
722297.
Te k. KERSTBOMEN in
alle maten ook met kluit.
Het vanouds vertrouwde
adres. Waaenschutsweg 45
Palemig-Heerlen.

Voor de feestdagen

aparte
mode
leuke

prijzen
Mode
Haan

Hoogstr. 98 Landgraaf
200mnabij winkelcentr.

PENS kopvlees. slachthuis
Bleylevens Industrie De,Beitel. TeL 045-418856.

f Te k. mass. eiken EETH.
(Oisterwijk), tafel 1.70 m bij

' 85,2 cm en 6 stoelen, pr.i ’ 1750,-; Oosters tapijt 2 bij
I 3 mtr. m. certif. Pr. ’ 1750,-;
Mariastr. 33 Nuth tussen 18
en 20 uur.

Zoekt u een
complete
keuken?

; Wat dacht u

" hiervan:

' geen 30 tot 40
maar 50 tot 60%

korting!
(en soms zelfs meer!)

Spiksplinternieuwe
keukens dietijdelijk in onze

showrooms hebben
gestaan. Kom nu kijken.

Hom
Keukenmagazijn

Loperweg 8, Echt
Tel. 04754-6188

STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 m 3ge-
mengd ’210,-. Tel. 045-
-318518.

Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.
Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenbosch-Landgraaf.
045-318518.
40 tot 70% KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio, stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst+ gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136 Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.
Rotan Rentenaar, Ten Es-
schen 26 Heerlen. OPRUI-
MING showroommodellen
manou en pitriet meubels.
Maandag en dinsdag geslo-
ten. 20-50% korting.
Te k. vette KONIJNEN en
aardappels. Tel. 04459-1992.
Tek. eikenVITRINEKAST
Lodeweijk XlVe stijl. Te
bevr. 045-413347.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld v.a. ’ 145,-; zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25
Heerlen. Tel. 045-724760.
Rechte biels v.a. ’20,-.
Voor al uw geïmpregneerd
(TUINJHOUT. Impreg BV,
In deCramer 104, Hrln. TeL
751687 (bezorg, mog.).

Te k. prachtige manou;KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje ’ 1500,-; Tel. 045-
-257213.

1

Te k. originele vertikaleLu-
xaflex LAMELLEN. Kl.
lichtgrijs. Kamerbreed en
kamernoog (535 cm breed,
259 cm hoog). Vanuit het
midden openend, pas 2 jr.
oud. Nieuwpr. ’ 1650,-; Nu

’950,-; Te bevr. tel. 04490-
-28882.

Gebr. IJSBLOKJESMA-
CHINE cap. 20 kg per et-
maal, 100% in orde. Na 18.00
uur: 045-224225.
Te k. AANHANGWAGEN
2 x 1,10; 2 afkortzagen voor: metaal en lasapp. 220/380.
Tel. 045-227160.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Heroal rolluiken
zeer voordelig, tel. 045-252494/045-317344,

telefonisch bereikbaar tot 21.00 uur.
Te k. grote PINOKKIO-
POP en 13 carnavalspakjes.
Fam. Wouters. Tel. 04455-
-1506.
2e hands MUBELS: bank-
stellen, kasten, eethoeken,
slaapkrs., lampenm, kl.tv.
enz. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
IJSKAST 95,-; gasforn. 95,-;
wasaut 175,-; diepvr. 175,-;
gasplaat 75,-. Tel. 045-
-725595.
Te k. 300 nw. DAMWAND-
PLATEN 3 mtr. lang ’ 22,50
p.plaat, 200 nw. ijzeren golf-
platen 2.50 mtr. lang ’ 15.-
-p.plaat, ook per 10 te k. Tel.06^52117926 na 19 uur.

Prachtig leren BANKSTEL
d.bruinß- + 2-zits als nw., 2
jr. oud ’1850,-; Tel. 045-
-226186.
Eiken BANKSTEL ’ 225,-;
eiken eethoek’ 175,-; eiken
wandmeubel ’275,-. 045-
-415181.
KTV 12 kan, ’ 275,-; wasau-
tomaat ’ 195,-; gasforn.
’65-; koelkast ’60,-. 045-
-415181. »
Te k. MSX/2 home-compu-
ter type 8235 mcl. 3 progr.
designer (tekenprogr.),. ho-
me-office (tekstverw. +
kaartenbak), MSX-dos,
nw.pr. ’ 1399.-; Vr.pr.

’ 750,-; Tel. 04490-50730.

Notehouten UITT/^FEL, nieuw, rond «TeL 045-251769. »■
Te k. Betamax 3L| zREC. Sony super if. EHF9SO ES. Vr.pr. J.i I,z.g.a.n. TeL 045-4Ujii? |,
PIANO'S te koop n^ I,gebruikte. Somers fAkerstr. 82, Heerle"1 (
713751. J
Origineel Philips tP£j iLARIUM, als nieU^J <tijdklok en progr. vJ ,
’ 950,-. Tel. 045522^ ITe k. weg. overcorjC j
taaidraaibank m. f*J j
drijving, houtdr^jji Ipennebank, SS (
schuurmachine. iK i
243333/716963. (
Te k. houtkachel. f ,|
243333/716963. _^jj[
Te k. Hapert A^«GER geremd, 2000Jvlakke laadvloer, °^lgekeurd v. achter Wftj
tel. 06-52117926 rafyk

■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^^^^dpj
Te koop 2de handset*FIETSEN, brorn'i ■
cialist Math Salde" I
bricht. Sk

VAKANTIEWAGË^model Saris rue u
Tel. 045-750633. XJ

>

KODAK PAKT FEESTEUJKUIT.
/ A/^DATIC \ / Èr\.r>m.a a\ Rare tkl \ / EF 35 mm compact \ ■■«■l I^^Mi Sy W ■ ■*-»«-» *"*.*—**-a\ a \/ 2 GRATIS. \ /12 OPNAMEN \ / camera met 5 jaar garantie \ WJ*J // W NOG GEEN \
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO

16.15 (TT)Kokkerel len. Wekelijks cu-
linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Spruiten.

16.35 Die Schwarzwaldklinik. Duitse
serie. Af1.36: Die nackte Tatsache.
Zuster Margot van de kliniek wordt
ontmaskerd als pin-up van een pikant
blad voor mannen.

17.20 Nature of things. Natuurserie.
Afl.11: Het apeneiland.

17.45 Airwolf. Amerikaanse serie.
Af1.28: The fortuneteller. Michael Ar-
changel verdwijnt op geheimzinnige
wijze en men vreest dat er kapers op
de kust zijn, die hem waardevolle in-
formatie willen ontfutselen.

18.30 The Real Ghostbusters. Te-

kenfilmserie gebaseerd op de.speel-
film Ghostbusters. Af1.37: Meenemen
kan niet.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De
opening.

19.00 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op 'De Kabou-
ters', van Rien Poortvliet en Wil Huy-
gen. Afl.11: Het magische dokters-
mes.

19.23 Vrolijk Kerstfeest. Een aantal
kerstliederen gezongen door de Pool-
se Nachtegalen 0.1.v. Jerzy Kurc-
zewski m.m.v. Jan van Veen.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 De Dirtwater Dynastie. Serie.

Afl.7. Ook boven Guy en Nancy pak-
ken zich de wolken van de depressie
samen. Intussen bouwt Richard East-
wick met succesverder aan zijn bezit,

21.30 Poolsurvival. Zes internationa-
le teams gaan een duel aan met de
exteem winterse omstandigheden in
Noord-Noorwegen. Presentatie: Jack
van der Voorn.

22.35 Tussen kunst en kitsch. Van-
daag: Kijkdag in het Zeeuws Museum
te Middelburg. Presentatie: Cees van
Drongelen.

23.20 L.A. Law. Serie. Af 1.26.
00.05 ""Ontdek je plekje. Vanavond:

Oudenaerde in België, (herh.).
00.20-00.25 Journaal.

Duitsland 1
1.00 ~Dp-lnfo Arbeit und Beruf.
1.03 ?eute-
l^rhi '' die iunge Kaiserin.

tij unu«chau.
I,^ D.
I.On er soverzicht.1.4JH«ute.
i,oo **Teletekstoverzicht.
i?0i?9esschau.skl av nna Moca - die Tochter des
f\ll ssen halters. Braziliaanse serie.
'"30 ai
te jj^llerhand Leute. Nicole Niquil-
I.Óq a Lust am Risiko.
'"1 5

, e Trickfilmschau.
Jie .*"■ Christian Hahn. Kinderse-
**o ü-1 1'Das Re9lement-IN M'Ss'on Terra. Expeditionen

Aj. cb'auen Planeten, kinderserie.I.l'j^neSchlafloze Nacht.
t^S ia9esschau.
Faoh anda"ra. Serie. Afl.: Das Ver-■fer?>niB des Toten.fa 'a9esschau.
>.5j £'er und Heute. Actualiteiten.
",valc°n Crest. Serie. Afl.: DieEpfc-ng.
ROrj ,JL°9"amma-overzicht.
P'ls L agesschau.
£1^ %p"o und Contra.,O.l.v. Ernst

K Ï!ru7* Sinn-
Riei, . Mensch Meier. Spel en mv-

Jfiss 'Ve met ALfred Biolek. M.m.v.
Hans Harry Belafonte,
Kn Doachim Kulenkampff en Ste-
P.3Ö -f^mmier.POo ,^9esthemen. Actualiteiten.
\%t f.' HTatort. Misdaadserie. Afl.:
r' n9e h' van Chiem van Houwe-
\%zrQ(fn Hartmut Grund, met Götz
L°uvto' Et)erhard Feik, Chiem van
flO -^"'nge e.a. (herh.).
NsJ^esschau.

00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-
schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Stephan Remmler te gast
in 'Mensch Meier.

(Duitsland 1 - 21.03 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(herh.).
15.30 ""Teletekst-overzicht.
15.50 Programma-overicht.

15.55 Heute.
16.00 Indian River. Bei den Forest

Rangers in Kanada. Serie met Gray-
don Gould, Rex Hagon, Syme Jago
e.a. Afl.: Jagerlatein.

16.25 Roobarb. Tekenfilmserie. Afl.:
der Ball im Tal der Füchse.

16.30 Indian River. Bei den Forest
Rangers in Kanada. Serie. Afl.: Joe
Two river, der Barenfanger.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stephan Or-
lac, Jochen Schroeder e.a. Afl.: Der
Wurm ist drin.

18.15 So lauft'srichtig. Spel met Die-
ter Thomas Heek.

18.58 Programma-overzicht.
1900 Heute.
19.30 ««Aus Ludwigshafen. Ihr Ein-

satz bitte...spelprogramma gepresen-
teerd door Dieter Thomas Heek.

21.00 lm Sommer sterb' ich nicht so
leicht. Documentaire uit de serieKin-
der Kinder over ernstige zieke kinde-
ren.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Zeugen des Jahrhunderts.

Willy Brandt in gesprek met Horst
Schattle (deel 2).

22.55 Aus unserem Ateliers. Repor-
tage over film- en televisieproducties.

23.25 Der Fehler des Piloten. Mis-
daadfilmvan Hartmut Griesmayr naar
de roman van Bill Knox, met Peter
Ehrlich, Hannelore Cremer, Horst Mi-
chael Neutze e.a. (herh.).

00.55-01.00 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
kaTVCAI-abonnees:

alen zie schema exploitant

», JWart Wit programma
&> ft

s,ereo geluidsweergave
jweetalig bij stereo-app.» leletekst ondertiteling

TELEVISIE
'nd l: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35, 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België/TV 1: 10en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
500 2 ■e :2nen en dochters. Australi-
,'*S Arn6 A,L633- (nerh'-

« n Van d
s" Praatprogramma waarin

'■35 | de media doorlicht.
"3 MrJ," Quiz- Presentatie: Herman
k°S 6n ' (herh-)-
>qpn("plus-A,14: Geheugen en ge-

liH) Tak- Animatieserie. Afl: 229.
"IO I*'

i^Da?l^9 Fu- Amerikaanse serie
% Ahn d Car'adine, Keye Luke, Phi-
!'°o i'ea-Af1.13: De steen.i^rte . Comedy Capers. De kelner,
iJ'IS ji.^'^hefilm met Stan Laurel.
"Ï0 ■~ *e Box.I«9rarrim'rendin9 door derden. Pro-

-0 Mm" het ACV-Informatief.
uVrzi^l^elingen en prOgramma-

hl ï,euws.
'"IS Hür,st-zaken.

r jn °9er-Lager. Spelprogramma
t^erno duo s net te9en elkaar
h?aterii aan de nand van sPeel"

en m andaa9 sPelen Marc De,er-
Nriii anna Leten tegen Mark Des-
hfi: Wai?n Linda Rosseel. Presenta-■oo^'er Capiau.11 SS u n°fama.a«lige Centrum West. 13-
-h^ILJ:ederlandse serie. Afl.2: DeS-so 2*fht-S J'euws.Illlliiih Pelaan Josef Rossaint.

Westduitse documentaire over deze
Duitse kapelaan die tijdens WO II met
de communisten samenwerkte tegen
de nazi's.

23.50-23.55 Coda. Guten Abend, van
Brahms, uitgevoerd door Jozef Baert,
bariton en Roemiana Stantsjeva, pia-
no.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 èn 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.634.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie.

Afl.Bo.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Bellet. Tangata. Juan de Torres

en Daniela Merlo in een choreografie
van Carmen Larumbe op muziek van
Astor Piazzola. Herinneringen uit de
toekomst. Anouchka Balsing en Gui-
do Teughels dansen op een composi-
tie van Jan J.L. Thijs.

20.30 Kerstconcert BRT 3. Recht-
streeks concert vanuit de grote Con-
certzaal aan het Flageyplein te Brus-
sel. (Gelijktijdig in stereo via BRT
3-radio).

22.00 Sprechen Sic Deutsch? Afl.7:
Hotelformalitaten. Presentatie: Jos
Wilmots, Ingrid Scheller-Rabe en
Mariene de Wouters.

23.30-23.35 Dim Sum. Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Wayne Wang,

met Laureen Chew, Kim Chew, Victor
Wong e.a.

" Annemiek Verdoom.en
Mark Klein Essink in

'Medisch Centrum West.
(Belgiè/TV 1 - 21.55 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.30 Het Nederlandse land-

schap V.O. les 5.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokroatisch en het Nederlands.
18.15 Imams in Nederland. Deel 2.
18.30 Ca va? Cursus Frans voor be-

ginners. Les 12.

19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

19.15 (TT)Jeugdjoumaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Even geduld a.u.b.. Documen-

taire over dyslexie, gevolgd door een
discussie.

21.41 Uit de kunst. Kunstrubriek ge-
presenteerd door Leonie Jansen.

22.07 (TT)Op gepaste wijze. Kort te-
levisiedrama van Manu Hartsuyker,
met Gerrie van der Klei, Deviko
Strooker en Silvana Span.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Spiegelzaal. Muziekfilm van

Frederieke Jochemsen en Margriet
Hoenderbos over de Spiegelzaal in
de Amsterdamse muziektempel.

23.16-23.21 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Leoni Jansen presenteert
'Uit de kunst.

(Nederland 3 - 21,41 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (44)

08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 ""Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 13. Friedenssicherung..
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studio's.
20.00 IJukebox-Fieber. Amerikaan-

se speelfilm uit 1942 van Curtus
Bernhardt, met Arm Sheridan, Ronald
Regan, Richard Whorf, George To-
bias, Gene Lockhardt, Alan Hale, Bet-
ty Brewer e.a.

21.27 West 3 Aktuell.
21.40 Geschichte. Weltmacht, 8-deli-

ge serie over het Romeinse Rijk.
Afl.2: Het einde van Karthagos.

22.25 Jakub der Glasmacher. Tsje-
chische tv-film in dertien delen.
Af 1.12: Die Sonntagsschicht. Met Lu-
dek Munzar, Barbara Svoboda, Petr
Kostka e.a.

23.20 Die MilesDavis Story. Film van
Ralph Quinke over deze beroemde
muzikant.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

" Tölzer Knabenchor in 'Tele-Illustrierte'.
(Duitsland 2-17.10 uur)

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.10 Nouba,
nouba, met Le plus beau des cadeaux
en Tik Tak. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.

19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00
Autant savoir, informatieve serie. Van-
daag: Le décrochage scolaire. 20.20
Endless love. Amerikaanse speelfilm
uit 1961 van Franco Zeffirelli.met Broke
Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight
e.a. 22.15 Le monde du cinéma, plan
fixe, filmmagazine. 23.15 Laatste
nieuws. 23.45-23.55 Protestantse kerk-
dienst.

programma’s donderdag televisie en radio

Duiderland 1
T^13.05 Nieuws voor doven en
XjjWhorenden.
( Neighbours. Australische serie., .'■ Des' moeder is boos over de
3van Des met Daphne. Door het
jTo*-! wordt het nog erger., 'y)zeg 'ns AAA. Comedy-se-

"erh I'"9' **'' de wilde kon'inen af-
.")■ Flossie jaagt op de konijnen
u ac buurman. De familie Van der

9 zoekt naarstig naar een oplos-

■v-Werkjournaal. Presentatie:
lerk ,Patric'o en Pieter Jan Hagens.

,hJ°Pspin. Filmpje over de
'oonheid in de tafeltennissport.J Achter het nieuws. Actualitei-

Züb|ïek.
Ovide en zijn vriendjes. Bel-

-6 n"Canadese tekenfilmserie. Afl.:
"/'"pende sirene.«. Pc Smurfen. Tekenfilmserie,
j^^urfkleef aan.

fl. 0® Snorkels. Tekenfilmserie.
41 n Snorkel in een gouden kooi.,
rt Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Boesf Put.
j!| Journaal.

B "*De baas in huis. Amerikaan-
Or) 0medyserie. Afl.: Tony en Tony.
g' neemt Angela mee uit eten. In
larn es,aurant ontmoet hij een oude
6 Meteen worden er herinnerin-R gehaald.
res La °yrinth. Spelprogramma ge-
jg "Iferd door Peter Jan Rens.
ie AirnZeg 'ns AAA. Comedyse-
'okw 0: Matten- Lydie en Hans en
"We i' eP 6n J°hn aan °^ StaP Maar
Haat eerst F'ossie n°9 uit- Wiep
■oirit a'arm als Flossie al|een terug-
"4s <u ■"B'eiw 'a op donderda9- Sonja
'"dec 61 9as,en rechtstreeks van-
,3^ e Stopera in Amsterdam.

and Lacey'. Ameri-[ Se serie. Afl.: De verkrachter.lil!

Mary-Beth heeft zwangerschapsver-
lof en Chris draait dienst met een jon-
ge vrouw. Zij kruipt direct achter de
computer.

22.30 Journaal.
22.40-23.30 Before dawn. Documen-

taire over de kunstenaarsmanifestatie
CASA in Amsterdam tegen het apart-
heidsregime in Zuid-Afrika.

" Michele Green, Harry Hamlin, Corbin Berensen, Richard
Dysart en JMEikenberry in 'L.A.Law'.

(Nderland 2 - 23.20 uur)

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (43).
08.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-

gie. Les 13.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
17.00 30 Minuten für Lehrer und El-

tem. Informatieve serie. Vandaag:
Veranderingen van de levenscyclus
van het gezin. Afl.: Die 'andere' Fami-
lie.

17.30 Telekolleg 11. Cursus sociolo-
gie. Afl. 13. (herh.).

18.00 Het programma met de muis.
18.28 Henrys Kater. Tekenfilmserie.

Afl.: Der Hypnotiseur, (herh.).
18.33 Fauna Iberica. Natuurfilmserie.

Vandaag: Der Mönchsgeier. (herh.).
18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Einführung zum folgendem
Film.

19.53 Das französische Kmo der
30er Jahre. Serie. Afl.: Abus de con-
fiance van Henri Decoin, met Danielle
Darieux, Charles Vanel, Valentine
Tessier, Yvette Lebon, Jean Worms,
Pierre Mingand e.a.

21.05 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.20 Transparent. Magazine voor
politiek en gebeurtenissen, gepre-
senteerd door Rudolf Gemmecke.

21.50 Sportimport
22.35 Einsatz in Manhattan. Ameri-

kaanse serie met Telly Savalas als
Kojak. Afl.: Der Gejagte.

23.20 Walter Jurmann. Peter Minnich
geeft een interpretatie van de meest
bekende Jurmann-songs.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Protestantse kerkdienst. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal. 20.00 Concert 21: Chris de
Burgh, muziekspecial. 20.55 Musiques:
Classe de musique. Sir Yehudi Menu-
hin geeft les aan enkele jongeviolisten.
21.55-22.55 Club d'Europe, Europees
magazine. Presentatie: Georges Mou-
cheron. Gast: Felipe Gonzales.

TV5
16.05 Brèves. 16.10Un Enfant, nommé
Michael. 16.30 Bonjour, Bon Appétit.
17.00 Récréation. 17.30 Des chiffres et
des lettres. 17.55 Brèves et Météo
Européene. 18.00 Ciné-Club. 19.30
Papier glacé. 20.00 Theatre. 21.40
Concert. 22.00 Journal Télévisé. 22.30
Météo Européene. 22.35 Apostrophes.
23.30 La Chance Auc Chansons.
00.00-01.00 Figures.

SAT1
E 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
= SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.

09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und sein Hund
Jip. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General
Hospital. Afl.: Jennifer und Ruby. 10.50
Koehen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11 .05 Monster des Graven greifen an.
SF-film uit Japan 1970 van Inoshiro
Honda, met Akira Kubo, Atsuko Taka-
hashi, Kenji Sahara e.a. 12.40Telethe-
ma: Gesundheit. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. Aansl.: Ihr
Horoskop. 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Die verschwundene Bro-
sche. 14.30 Mork vom Ork. Afl.: Klein-
Eugene gibt Lebenshilfe. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05General Hospi-
tal. Afl.: Zukunftsplane. 15.50 Koehen
mit SAT 1. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Wer
hat Bill Dooley erschossen. 17.35 SAT
1 Bliek. 17.45 Sat 1 - Ihr privates Pro-
gramm. 17.50 Bezaubernde Jeannie.
Afl.: Die Liebesschule. 18.15 Glücks-
rad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1
Wetter. Aansl. Programma-overzicht.
19.10 Adderly. Amerikaanse detective.
Afl.: Melville, der Meisterspion. 20.00
SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & Lacey.
Afl.: Platzangst. 21.00 SAT 1 Bliek.
21.10 Die Liebesabenteuer des Don
Juan. Amerikaanse speelfilm uit 1949,
van Vincent Sherman met Robert
Douglas, Errol Flynn, Viveca Lindfors
e.a. 23.10 SAT 1 Bliek. 23.20 Telethe-
ma: Kultur. 23.35 McQ schlagt zu.
Amerikaanse detective uit 1973 van
John Sturges, met JohnWayne, Al Let-
tieri, Eddi Albert, Colleen Dewhurst e.a.
01.25-01.35 Programmaoverzicht.

SSVC
13.00 Children's SSVC.
13.20 Two by two.
13.35 Chain Letters.
14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Neighbours.
14.50 Farmhouse Kitchen.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds.

16.20 Simon and the Witch.
16.35 Gilbert's Fridge.
17.05 The snow spider.
17.30 Blockbusters.
17.55 Familyties.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 Nieuws en weerbericht.
19.00 Scène Here.
19.20 Doctor Who.
19.45 Me and my Girl.
20.10 Tomorrow's World.
20.40 Bread.
21.10 Rocklife's Folly.
22.00 News and Weather.
22.30 Cool it.
23.00-00.00 Question time.
*****************^^eeeeemeeeeieeeweireteeeeeeeeeeeeeemeeiweeiweeiweemem

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis.
09.30 Transformers.
10.00 "«Countdown.
11.00 ""Nescafé UK Top 40.
12.00 ««Pop Formule.
12.40 Go Europe.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 Roving Report.
15.00 Elephant Boy.
15.30 Seven Little Australians.
16.00 ""Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.28 The Times Headline News.
18.30 I dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Emergency.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Promises, Promises.
21.57 The Uniroyal Weather report.
22.00 Ford Ski Report.
22.58 The Times Headline News.
23.00 WWF Superstars of Wrestling.
00.00 Monroe Indy-Cart World Se-

ries 1988 Review.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Anton Dvorak.
01.50 Mozart in Salzburg.
03.20 Mozart Violin Concerto.
03.40-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.03 AVRO's
radiojournaal met om 7.33, 8.08 en
8.30 Nieuwsoverz.; 7.50 Economi-
sche inf. E. Peereboom: 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.05 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.05 Arbeidsvitaminen. 12.05 De
burgemeester is jarig. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.08
AVRO's Radiojournaal. 14.05 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.05
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.02 KRO's Country-time.
19.55Column. 20.02 Voor wie niet
kijken wil. 22.15 Co + Menno's ma-
gazine. 22.45 Man en paard-extra.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 VPRO's nachtleven met
om 0.02 Midnight hour; 00.30 Am-
bitious lovers; 2.02 De nacht van de
Sovjets; 5.02 Westerse toptien van
Televizor; 6.02-7.00 Q, Q, le Q.
0.02 Truc light.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.03 Het le-
vende woord. 7.10 Vandaag...don-
derdag. 8.03 Hier en nu. 8.54 Ont-
moeting. 9.03 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.03 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.03
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.03 De tafel van vier. 15.03
NCRV Coupe soleil. 16.03 De Fa-
milieshow. 17.03 Hollandse hits.
19.00-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.03 De ha-
vermoutshow. 9.03 TROS gouden
uren. 12.03 50 Pop of een envelop.
14.03 De nationale hitparade top

100. 18.03Driespoor. 19.02 TROS
Dance Trax. 21.00 De CD show.
23.02-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Verónica's mees-
terwerken: herdenkingsdag C.Ph.E
Bach. 13.00 Nws. 13.02 Nederland
Muziekland Klassiek. Gesprek met
violiste Janine Jansen. 14.00 Me-
trononium in 'konsert'. 15.30Zeg-
gen en schrijven. 16.00-20.00 New
Vork in Rotterdam: verslag van de
manifestatie Rotterdam 88 - De
stad als podium m.m.v. diverse
kunstenaars uit New Vork. 18.00
Vervolg New Vork in Rotterdam
20.00-20.02 Nieuws. 24.00 Einde.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12.05Kruispunt. 12.20
Tussen deregels. 12.30Hier woont
God bij de mensen. 12.53 In ge-
sprek met de bisschop. 13.00 Nws.
13.10 De Derde Wereld. 13.40 Da
Capo. 14.00 Klasse. 15.00 Da-
mokles. 16.00 NOS Cultuur. 17.25
Marktberichten. 1730 Scheeps-
praat. INFORM. V.D. RIJKSOVER-
HEID: 17.35Postbus 51.17.56 Me-
ded en schippersberichten. 18.00

Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 'Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 You're welcome. 21.00
De jaren 30. 21.30 Zelf mode ma-
ken. 22.00 Grafische technieken.
22.30-23.00 Meesteres van de
Westerse filosofie.

BRT 2
05.30 De eerste ronde. (6.00, 6.30,
7.00, 8.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-ber.) 09.00 Muziekboetiek.
10.00 Nws. 10.03 Parkeerschijf
(10.30 In het Spionnetje). 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 88
13.00 Nws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00 Focus. 17.10
Amazone. 18.00 Over stuur. 19.00
Nws. 19.10 Funky Town. 22.00
Nws. 22.05 Boem Boem. 23.30-
-2.00 Twee tot twee.

satelliet

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12 Die Springfield Story. (herh.).
12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Die Todesfalle. (herh.).
13.15 Programma-overzicht.
13.20 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,

Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
Wer weint urn Sidney Hershberg.?
(herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Heimatmelodie. Muziekpro-

gramma, (herh.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Die Geheimwaffe.
(herh).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine.

16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Wer bin ich? Spelprogramma

met Matthias Krings.
17.30 Popeye. Tekenfilm.
17.35 Sketchotel.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Galgenfrist (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Die heilige Grabstatte.
(hehr.).

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Versöhnnung.
21.05 Tomahawk - Aufstand der

Sioux. Amerikaanse western uit 1950
van George Sherman, met Van Hei-
fin, Yvonne de Carlo, Rock Hudson
e.a. (herh.).

22.35 RTL aktuell -Die Bilderdes Ta-
ges.

22.55 Die Woche. Gesprek met Geert
Müller-Gerbes.

23.55-00.00 Betthupferl.

3 SAT
17.20 Mini-ZifJ. 17.30Rappelkiste. Afl.:
Kinder machen doch nur alles kaput.
18.00 Sportzeit. 19.00 Heute. 19.22
3Sat-Studio. 19.30 ■ Der Kommissar.
Afl.: Ein Madehen nachts auf der Stras-
ze. 20.30 Rundschau. Politiek pro-
gramma. 21.15 Die stillen Stars. Nobel-
prijswinnaars en hun privé-leven belicht
door Frank Elstner. Vandaag: Dr. Gerd
Binnig, Physik 1986. 21.45 Kulturjou-
nal. 21.53 sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.25 Es geschah in der
Stille der Nacht. 00.20 3sat-Schlagzei-
len.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast v.d. dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 1002 en 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, Consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02, en 16.02 Kort Nws.
17.02 Reg.weerber. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muziek. 17.25
Anno toen: geschiedenissen uit
Limburg. 17.55 Kort Nws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Cover Story.
10.25 Baby and Co.
10.50 Spice of Live.
11.20 Blizzard's Wizard Woodwork.
11.50 Wild Flower.
12.00 Foley Square.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Onedin Line.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Power Hour.
16.00 Supertime.
17.00 Tracking.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Touristic Magazine.
19.40 Videofashion!
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel nieuws.
20.30 American College Football.
21.30 NBA Today.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel nieuws.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Chart Attack.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
7 45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut aufge-
legt. 12 00 Musik bei Tisch. 12.15
Veranstaltungskalender. 12.30
Presseschau. 13.00 Frischauf.
14 05 Schulfunk: Biologie. 14.20
Musikzeit heute: Country and Wes-
tern. 15.00 Nachmittagsstudio.
16 05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste
18.00 Regionalnachrichten. 18.40-

-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell.
17.50Sportshop. 18.00Musikduell.
19.00 Prima. 20.00-1.00Ein junges
Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillion. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafê-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Musi-

kexpress. 20.05 Zwischen Broad-
way und Kudamm. 21.00 Musik
zum Traurnen. 22.30-4.05 Nach-
texpress.
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" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten ififo 's Maandags

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten 9esl°ten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz f/l^\kx&x^m\" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires {]L ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop /Amam

SPECIALE AANBIEDING DWARSFLUITEN r 4Tl-verzilverd met E-mechaniek,compleet met luxe etui en foedraal van 875,- voor J *T m "id? mmmm

Evenw. nette dame52 zoekt
voor duurz. rel. dito
VRIEND MBO-opl. 50-65jr.
lx p.w. (mag. geb. zijn). Br.
o. no. HE 045 LD Geerstr. 5,
6411 NM Heerlen.
ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur.
Alleenst. heer 60 jr. zoekt
lieve VROUW met zacht en
eerlijk karakter voor duur-
zame relatie, leeft. ± 54 jr.
Br. o.nr. XE 041 L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
EENZAAM, doeer wat aan.Bel huw. rel.bemm.bur.
Geluk 04498-54604.

Nieuw: Café dancing
WINDROSE, Akerstr.-Nrd.
150, Hoensbroek. De zaak
met sfeer en gezelligheid
voor het iets oudere pu-
bliek. Geopend do. i/m
zond.
Dond.. vrijd., zat. en zond.gez. DANSAVONDEN in
café de Pijp, Maastrichter-
laan 4, Übach o.Worms
(Landgr.) 045-312912.
Eldorado Spaubeek, elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Bonjour.
Tel. 04493-4193.

TV-REPARATTE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

WATONS BETREFT
WORDT HETEEN
SUPPKERST.
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Bona Margarine, '^l 3Üfe^B BÜ^ 5

si Hr tfSfmlfflHl SBhbS mWSr> ■■ mPr'-
■Ff fl g**pEl*Bs; BRl^i^
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mayonaise, "I 89 Super winkelier extra goed van pas. Want met het Supermerk SuperFruitcocktail,
haalt u een uitstekendekwaliteit in huis, voor feestelijk lage prijzen. En... blik 825 gram 049

vW^f^F net Super merk assortiment biedt u een heerlijk grote keuze uit allerlei van 2,89 voor atmm

""Cl artikelen. Van dagelijkse benodigdheden zoals koffie, frisdrank en was-
middel tot regelrechte verwennerijtjes voor dekerst. Als ooküer dit jaar .^yy^y"""l^
een superkerst van wilt maken, doet u uwkerstbood schappen bij Super

É A4+è A AmWkmW-WÏ £^V^- Am AmeW^Aa mt mWaA^Ê ** *- i "s£Ê£^ë^S.'§
> i ii ii in. »* HdvJftflPl l^aam m*\^er^ ■-^^^^S^SêSÊMM-^z^.tM^^^AW mr^mrm mrW\A Wm^.Superponunes Cro- M ■9r^ IV JjAf ▼
quettes ofaardappel- fj "schijfjes, Er is'nSuperdichterbij dan u denkt SuperZalmsalade,
zak 450 gram **t 25 Bel voor informatie 03403 -93503/93505 150 gram 099
Van 1,59VOOr tekatM Aanbiedingen iijn geldig t/m 2412-1988of zolangdevoorraad strekt, w Van 3,99 VOOr **■■■

J * -* B 1 ■ èLIZ gl
al ..a*^ m ■<^?**,*W ■Brfl 'M^ar m9J Luxe kleinlederwaren van

f**g| A^^^ ■■__ ■ ■ Castelijn &c Beerens.
I fl^W^^^ Portefeuilles. Cheque etuis.

Hk Feestprijzen vanaf Feestprijzen vanaf ,:
Il

Damesbeurzen.
■ Feestprijzen vanafm ft

" FB E-! Billfolds. JI V^ Feestprijzen vanaf

ft* H AW WÊr Sleutel etuis. (e:
|<g Feestprijzen vanaf p

MHW*iM> Kam etuis.
■ ■■ H^HÜlr Feestprijzen vanaf

21 50 te
Damesparaplu's in Schotse ruitdessins. *
Opvouwbare, lange en schoudermodellen.
Normale verkoopsprijs 37.50.
Feestprijs i*—«?miimii iiiiiiiiiiiiimi t— I
9 t *n n "Bl B< *

Vmm i lilliiMlii^ iiiiiiii'Hiniii tt**^— r**-»p
K* MMMMriHi mWmWMmmmmWtmWmWKljS^ y

2 "Z. """""" ja K

\ —gy,^l

\^BL \ Hk*^S ffihillj

»I |k Byouterie rol.3 v «Fm 'n zwart en bordeaux.
KV wê^ Feestprijs

*J^KlT^B^^ 15.50

gjjk Nylon koffers met metalen frame.
In dekleur marine. 65 cm.

Jjjj FeestprijsI 70.-
-70 cm. Met wielen en trekriem.
Feestprijs

75.-
B fü cm* etween en trekriem.
:j| Feestprijs

"Samsonite" attaché's
In dekleur zwart.
Dikte 14 cm. Normale
verkoopsprijs 169.-.
Feestprijs

139-I Dikte 10 cm. Normale V
verkoopsprijs 149.-.
Feestprijs I s

ImmWmMkmi Gezellig inkopen voor dekerst-
"■"^^^^^B wt 1

IS^^S I Zondag 18 decembervan 12.00 tot 17.00uur■ «sir TilllÜ Maandag 19 december van 13.00 tot 18.00 uur
WM Dinsdag 20 december van 9.00 tot 21.00 uur

imèft*** Woensdag 21 december van 9.00 tot 21.00uur
[ Afl** I.Donderdag 22 december van 9.00 tot 21.00 uur

ff' gggifl Vrijdag 23 december van 9.00 tot 21.00 uur
j^ÉISP**8 I Zaterdag 24 december van 9.00 tot 16.00 uur

B ÊÈi t2' bij Schunck.

i
daar win k.e I je voor je plez i ° r
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waalfde
P "üw acties blijken noodzake-
[t^diaH toerisuscne markt is bijna
F 1<Üe Van de 4,S roüio6ll toeris-
Ken laarliJks Nederland bezoeken,
M ».er 1.5 miljoen uit West-Duits-at aantal kan nauwelijks meer

groeien. Er is een groep Duitsers die
Nederland als vakantieland gewoon
niet interessant vindt", aldus Comelis-
sen. Ook voor andere buitenlandse
toeristen is Nederland niet altijd even
geliefd. „Het land is geen 'must'-be-
stemming. Van de zes miljoen Ameri-
kanen die naar Europa komen, gaat
het grootste deel naar Frankrijk of En-
geland. Slechts een half miljoen doen
Nederland aan. Gemiddeld staat Ne-
derland, als favoriete vakantiebestem-
ming, in het buitenland op de twaalfde
plaats", aldus de NBT-directeur.
Om Nederland als vakantieland in het

buitenland te promoten, is geld nodig.
Het budget van het NBT bedraagt vol-
gend jaar 66 miljoen gulden. Het be-
drijfsleven neemt daarvan 32 miljoen
voor zijn rekening, de overheid 34
miljoen. De financiële bijdrage van
het bedrijfsleven aan het budget van
het NBT is de afgelopen jaren ge-
groeid van ongeveer twintig tot vijftig
procent. Jaap Buddingh, voorzitter van
de Vereniging van Reisorganisatoren
Inkomend Toerisme, is nog lang niet
tevreden over de samenwerking tus-
sen het bedrijfsleven en het NBT. „Het
NBT opereert teveel vanuit haar ivoren

toren en werkt nog steeds te weinig
samen met de VWs en de reisbu-
reaus. Dit is een slechte zaak. Het NBT
is een middel om het Nederlandse
toerisme te promoten, het mag geen
doel op zich zijn. Het bureau moet
geen reclame maken voor het NBT zélf
maar voor het Nederlandse toerisme.
We moeten voorkomen dat de com-
mercie geheel loskomt te staan van de
promotie".
Ook het Nederlands Wetenschappe-
lijk Instituut voor Toerisme en Recrea-
tie in Breda vindt dat het contact tussen
het NBT en de reisbureaus te wensen
overlaat. Om dit te veranderen, komt
er overleg tussen het NBT en de Alge-
mene Nederlandse Vereniging van
Reisbureaus. Het NBT ontkent dat het
zichzelf zou promoten. Directeur Cor-
nelissen: Jaarlijks besteden we acht
miljoen gulden aan onze organisatie.
Het overige geld gebruiken we voor
de totale Holland-promotie. Samen-
werken is dé enige oplossing voor de
toekomst. Vooral de samenwerking
met het kleinschalig bedrijfsleven
dient versterkt en verbeterd te wor-
den".

" Lekker weg in eigen land. Nieuwsgierig naar het leven van vroeger.

Kolonie
De schacht Nulland behoorde in
het verleden bij de Domaniale Mijn
(Kerkrade). De schacht, in de loop
der jaren nogal van uiterlijk veran-
derd, werd in 1975/76 gerestau-
reerd en dient momenteel de beel-
dende kunstenaar Rob Thalen als
woon- en werkruimte. De Hopel is
een voorbeeld van een mijnwer-
kerswijk (kolonie) op initiatief van
mijnondememingen gebouwd tij-
dens de opkomst van de mijnin-
dustrie in het begin van deze eeuw.
Vooral De Hopel heeft door de ja-
ren heen haar eigen karakter be-
houden en mag door haar geva-
rieerde bouwstijl uniek te noemen.
Via de andere kolonie Leenhof (in
1906/'O7 gebouwd door de Oranje
Nassau Mijnen) wordt de 0.N.-
-schacht bereikt op een terrein

waarop thans het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) gevestigd
is. Deze schacht is door zijn mar-
kant uiterlijk een goed voorbeeld
van een zogenaamde Malakov-
schacht. Zowel het ophaal- en
schachtgebouw zijn te bezichtigen.

korte toer
ZATERDAG 17 DECEMBER

MAASTRICHT: Kerstmarkt in Do-
minicanerkerk van 9.00-17.00 uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de Sta-
tionsstraat van 10.00-16.00uur.
HEERLEN: Expositie 'Kerst-Aan-
gekaart' in St. Joseph Rustoord
(Gasthuisstraat 6) van 14.00- 18.00
uur.
Kerstmarkt centrum van 10.00-18.00
uur.
VALKENBURG: Kerstmarkt in de
Gemeentegrot.
LIMBRICHT: Expositie 'Het Kerst-
gebeuren in prent en beeld' in
Limburgs Volkskundig Centrum
(Allee la).
MAASMECHELEN (B): Kerstmarkt
centrum.
MAASEIK (B): Kerstmarkt cen-
trum.
AKEN (W. Dld.): Kerstmarkt cen-
trum van 11.30-19.30 uur.

ZONDAG 18 DECEMBER

EIJSDEN: IVN (afd.Eijsden) - mid-
dagwandeling. Vertrek 13.00 uur
achterzijde gemeentehuis Eijsden.
EYS: IVN (afd. Eys) - dagwandeling
naar Trintelen, Nijswiller en het
Platte Bos. Vertrek 10.00 uur bij de
kerk van Evs
NIJSWILLER: IVN (afd. Heerlen) -middagwandeling over Baneheide.
Vertrek 14.00 uur bij de kerk van
Nijswiller.
LIMBRICHT: Adventwandelingen.
Start tussen 13.00-16.00 uur vanaf
theethuin Kasteel Limbricht. Drie
afstanden, looptijden komen neer
op 60, 90 en 120 minuten.
Expositie 'Het Kerstgebeuren in
prent en beeld' in Limburgs Volks-
kundig Centrum (Allee la).
HEERLEN: Expositie 'Kerst-Aan-
gekaart' in St. Joseph Rustoord
(Gasthuisstraat 6) van 14.00-18.00
uur.
Kerstmarkt centrum van 10.00-18.00
uur.
BRUNSSUM: Kerstmarkt centrum.
SCHAESBERG: Vlooienmarkt in 't
Streeperkruis van 10.00-18.00 uur.
TREEBEEK: Vlooienmarkt in 't
Chalet (bij de krekr) van 10.00-
-18.00 uur. MAASTRICHT: Bezichti-
ging Museumkelder Hotel Derion
(Plankstraat 21, Romeinse vond-
sten) van 12.00-16.00 uur.
Koopzondag, de meeste winkels
van 13.00-17.00 geopend.
Kerstconcert Mastreechter Staar in
O. L. Vrouwekerk. Begin 14.30 uur.
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(noordelijk gangenstelsel). Vertrek
14.30 uur Chalet Bergrust (Luiker-
weg 71).
Rondleiding grotten St. Pietersberg
(Zonneberg gangenstelsel). Ver-
trek 14.30 uur vanaf Casino Slavan-
te.
VALKENBURG: Kerstmarkt in de
Gemeentegrot.
MAASMECHELEN (B): Kerstmarkt
centrum.
MAASEIK (B): Kerstmarkt cen-
trum.
AKEN (W.Dld.): Kerstmarkt cen-
trum van 11.30-19.30 uur.

Fotowedstrijd met Limburgs mijnbouwverleden als onderwerp

Mijnmonumentenroute in beeld
-**!h?nïan3s geopende (aut°-
v^ , langs diverse getuigen
v&rlaH *^*rnDurgse mijnbouw-
Hj, vastgelegd in foto's.
{Ceru.6??91 net Mijnmuseum in
v°or h een ,uitje' "" de
kan ti

de deur staande kerstva-
Voor e: Ee" fotowedstrijd dus
drac, ledereen met twee op-
6en ,en w.o. het schieten van
W> van een duideüjk her-
te v*91 onderwerp op de rou-
hL^^kking hebbende op de

°rie van de mijnbouw.

leetjg^nnionumentenroute is een
opgezeT en boeiende autotocht,
r°üte » °°r net Mijnmuseum. Der46) start bij het museum (Kerkra-

M
Voert vervolgens naar

n de mijnwerkers-
<le vrf HoPeL de steenberg van
jw oorrnalige Staatsmijn Wilhel-
6^dirn Woninggroep Leenhof en

„tenslotte biJ het schachtge-
ttleerl \de oranie Nassau Mijn 1
toons, e

n- *" d*l gebouw is een ten-
'°fie « 9 "ngericht over de his-
ln ggj311 de Oranje Nassau Mijnen.
Mij^ mtgebreide brochure van de
Hjstr^onumenten-route wordt dene van deze monumenten be-

schreven en geïllustreerd met his-
torische foto's.

Leenhof in vroeger tijden

Formulieren
Deelnameformulieren voor de aan
de Mijnmonumentenroute verbon-
den fotowedstrijd zijn in de perio-
de van zondag 18 december tot en
met 9 januari volgend jaar, samen
met de brochure Mijnmonumen-
tenroute, voor de gereduceerde
prijs van 1,50 gulden verkrijgbaar.

De openingstijden van het museum
zijn: dinsdag t/m vrijdag van 9.00-
-17.00 uur, zondag van 13.00-17.00
uur (eerste en tweede kerstdag en
nieuwjaarsdag gesloten). De uiter-
ste inzendtermijn van foto's is 15 ja-
nuari

tijdje vrij

BT verwacht groei Nederlands toerisme met drie procent

Museum straks meer
gevraagd dan pretpark

dsßur^ vo?rToe-
uw) verwacht dat het toe-m en naar Nederland de ko-«e jaren met gemiddeld drie, er« zal groeien. Het NBT trekt

U Conclusie na onderzoeken
j toeristische ontwikkelingen
* toekomst. Daaruit blijkt on-

teer dat de toerist in het jaar
ti aaT6r een bezoek bren"
Gro*? flet kinderwagenmuseum
Ij^.J^en danaan het thans po-
lf.

e Ponnypark Slagharen. De
wü meer

ir
dergeliJk recreatiepark

>6h, nieuwsgierig naar hetVan vroeger.

{? kan deze toerist op zijn
irj v bedienen met over het hele
irj i^preide musea en molens. Het
or rT 0111 ?ich daarom uitstekend
Brismeer "^dividuele vormen van
lttlsi

ne, zo meent het NBT. De toe-
rt er ?** het toerisme in Nederland
Hs p/18 Positief uit te zien, hoewel
Ut y/^^lissen -algemeen direc-
«r het NBT- spreekt over „een

916 louien die aan de °gen-
Bn" u. onbewolkte hemel opdoe-
«i m2| dat toeristische bedrij-
tt zeTr1, m°eten samenwerken, zo-

ir?6' buiteiüand één 'Hollands
Hen laten zien. „Mensen
Blen met alleen voor een hotel. Ze
Fev te^11 hoe net land eruit ziet en
TOen d n*We dienener voor te
Pbos de toerist door de bomen

n°g kan zien. We dienen eenhitem^rt
CainPa9ne te voeren dat de

tawa biJ wijze van spreken
*** die ene eikeboom staat".

Autoslaaptrein in trek

De autoslaaptreinen hebben dit jaar drieëntwintig procent meer
reizigers vervoerd. Voor bijna 42.000klanten waren vanuit Neder-
land (Den Bosch) Narbonne en Avignon in Zuid-Frankrijk de popu-
lairste bestemmingen. Die namen 14.289 auto's en motoren mee.
NS meldt dat de autoslaaptrein voor het eerst ook in de winter zal
rijden: maandelijks naar Avignon en Narbonne en wekelijks (tot
eind maart'B9) naar Innsbruck (Oostenrijk); vrijdagavond uit Den
Bosch, zaterdagavond terug uit Innsbruck. Volgend jaar (vanaf 24
maatt) rijdt de autoslaaptrein in het hoogseizoen twee keer per
week naar Zwitserland, Italië, Oostenrijk en Joegoslavië en drie
keer per week naar Zuid-Frankrijk. De brochure 'Autoslaap-
trein'B9' is bij NS-stations verkrijgbaar.

Hotelplan lokt toerist met lage prijzen
Met prijsverlagingen van acht tot
tien procent (Spanje en Grieken-
land) heeft ook Hotelplan zich in
het gevecht om de zomertoerist
gemeld. Op het totale programma
komen prijsverlagingen van deze
reisorganisatie neer op 5,6 pro-
cent. Volgens Hotelplan-directeur
Frans van Steenis zullen in de ko-
mende jaren hevige gevechten
geleverd worden om de zo-
merklanten aan reisorganisaties te
binden. De reisbranche, die toch
al met erg smalle marges moet le-
ven, wil zich wapenen tegen de
buitenlandse concurrentie die
vanaf 1992 vrij baan krijgt.

Van Steenis zich blijven richten op
kleinschalige vakantie-projecten. Dat
lukt alleen door zelf te investeren in

accommodaties of door langdurige
contracten af te sluiten. Daar is veel
geld én dus een groot marktaandeel
voor nodig. Zélf greep hebben op ac-
commodaties is volgens de Hotelplan-
directeur tevens het beste wapen te-
gen overboeking. Overigens blijft Ho-
telplan ook het komende jaar opere-

ren met de vorig jaar geïntroduceerde
formule van Silverclass-reizen. Met
deze .„eerste klas"-vakantiereizen, die
veel plussen biedt aan service, com-
fort en ambiance, werden vorig jaar

3500 nieuwe klanten getrokken. Dat
zijn vakantiegangers die vooral laat
boeken, 2200 gulden gemiddeld voor
hun reis neertellen en voor 55 procent
met lijndiensten wenst te vliegen.

***^^ JT tr-rYifi. J^-^i

(ADVERTENTIE)

Snow info

daar winkel je voor je plezier ■

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Stuur mij omgaande de
3 cognacglazen. Ik heb de ' ADRES

platgeslagen dop en de I I
Ingevulde en onderte- l POSTCODE i

kende Euro-IBankcheque ,
of'girobetaalkaart t.w.v. PLAATS

f6.95 bijgevoegd. /f) ges/oten enveloppe vóór 1 februari 1989 op-
i \ i \ S \ I sturen aan De Kuyper, Antwoordnummer 1695,
f j £ 4 f 4 | 3)00 VB Schiedam. Een postzege/p/akJcen hoe/i |

n/et. U kunt de g/azen ook zonder platgeslagen
**Z—> ***^^ «_s I dop bestellen. Vraag ons dan om informatie.
11, » « »
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Vanaf i januari is de PTT geen staatsbedrijf meer, Vooral in het belang van het bedrijfsleven. Dus in Omdat een zelfstandige PTT te maken zal he
maar een zelfstandige onderneming. ons aller belang. * met kortere beslissingsprocedures. Dus sneller kan insr

Een verandering die misschien enige verwon- Want met goed draaiende bedrijven zijn we in feite op nieuwe ontwikkelingen,
dering wekt. allemaal gebaat. En de PTT maakt het mogelijk dat ze ook Omdat een zelfstandige PTT nog meer rek e

Het gaat immers uitstekend met de PTT. Zo mag de werkelijk goedkunnen draaien. moet houden met uw wensen en verlangens,
post zich tot de betrouwbaarste bedrijven ter wereld Denktu maaraan detalloze telefoontjes diegepleegd Omdat een zelfstandige PTT meer moet c°
rekenen. Wat een niet geringe prestatie is bij een jaarlijksaan- worden. Aan een fax die in een tijd van jaen nee aan reren. Dus nog scherper zal moeten calculeren,
tal poststukken van zon vijfmiljard. de andere kant van de wereld is. Kortom, omdatuaan eenzelfstandige PTT nog

Een ander belangrijk onderdeel van de PTT, de En aan de brieven, postpakketten, telexen en com- zult hebben. , J
Telecommunicatie, is een high tech bedrijfbij uitstek. puterverbindingen die de PTT allemaal mogelijk maakt. De 97.000 PTT'ers staan klaar om het u te t>eVjG

Desondanks is de verandering noodzakelijk. Omdat Een vitale rol die we ook in de toekomst willen Bijvoorbeeld als één van de vele P iT-wagel^
de PTT weliswaar nu goed functioneert, maar ook straks goed blijven spelen. En we zijn er rotsvast van overtuigd dat een bij u langskomt,
wil blijven functioneren. Nee, móét blijven functioneren. zelfstandige PTT dat beter kan. PTT ZELFSTANDIG. GOEDE ZAAK.



KERKRADE - „Mocht het indu-
strieel archeologisch museum
wenselijk geacht worden, dan
komt het in Kerkrade. Dat staat
nü als een paal boven water", zo
reageerde de voorzichtige burge-
meester Jan Mans van Kerkrade
gisteren op de toekenning van de
schamele 250.000 gulden (totale
kosten: 13 miljoen), bedoeldvoor
het nieuw te stichten museum
dat op het terrein van de NS ge-
bouwd moet worden.
Het is de bedoeling dat het mijn-
museum, nu nog in Rolduc, dan
eveneens zijn plaatst zoekt in dat
nieuwe gebouw. Maar voordat
het zover is, zal eerst een bureau
een onderzoek moeten verrich-
ten.

„Natuurlijk zyn we bUj dat dat
geld is toegezegd. We kunnen nu
blijven denken aan realisering
van de holes-uitbreiding en de
bouw van het hotel. Als alles
goed gaat, hopen we tegen het
einde van volgend jaar concreet
te beginnen met opzijn minst de
bouw van het hotel."

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum krijgt 8 ton uit de EF-
RO-pot voor de verdere ontwik-
keling van de golfbaan Bruns-
sum en de bouw van het zoge-
naamde golfhotel op de Bruns-
summerheide. Wethouder John
van Dijk toonde zich gisteren
uiterst tevreden met de toeken-
ning van de subsidie uit het
Europese Fonds.

Het is de bedoeling dat een nieuwe brug ('lJzeren Brug') wordt ge-
bouwd, nieuwewegen daaromheen worden aangelegd en nieuwe op-
en afritten van de autosnelweg. Ook wordt het industrieterrein 'De
Horsel' uitgebreid. „De grootse aanpak moet natuurlijk aansluiten
met de plannen van Rijkswaterstaat om in 1995 de autosnelweguit te
breiden tot een zesbaans weg."

Autosnelweg

En de nieuwe brug van Nuth
NUTH - Breedlachend stapte burgemeester Elly Coenen gistermor-
genhet gemeentehuis in Nuth binnen. De toekenningvan de Europe-
se subsidie voor een omvangrijke aanpak van hetknooppunt IJzeren
Brug en industrieterreinDe Horsel is een feit.
Het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt

’ 1.250.000 bij in het ’ 6 miljoen kostende project, dat begin *91 ge-
realiseerd of elk geval bijna klaar dient te zyn.
„Vandaag ben ik echt een blij mens", zegtElly Coenen. „Ook de ande-
re gelden zyn inmiddels binnen. Uit de PNL-pot van het Rijk hebben
wij 1,7 miljoen ontvangen. De provincie betaalt twee miljoen gulden
en uit het bedrijfsleven is een miljoen gulden gekomen. Gouverneur
Kremers mag dan welroepen dat Maastricht het balkonvan Limburg
is, Nuth wordt na alleaanpassingen de poort van de Oostelijke Mijn-
streek".

Eerste wezenlijke bijdrage voor Strijthagen binnen

Bungalowpark weer actueel
Projecten

moeten snel
gerealiseerd

" vervolg van pag. 1
HEERLEN - „Niet de projec-
ten op zich zijn waardevol,
maar juist de samenhang, de
meerwaarde die ontstaat als al
deze projecten tegelijkertijd
worden uitgevoerd. Zodoende
is het ook de bedoeling dat alle
projecten tegelijk worden op-
gestart." Dat zei de heer Broos
van het Bureau BRO gisteren
toen bekend werd gemaakt
dat de EG 16,6 miljoen gulden
in de Oostelijke Mijnstreek
pompt.

De bedoeling is dat met dit geld en
andere bedragen van overheid en
bedrijfsleven (86 miljoen in totaal)
de sociaal-economische structuur
van de regio Heerlen opgevijzeld
wordt. In dekomende twee jaar zul-
len de projecten, waarvoor de Euro-
pese Gemeenschap nu geld be-
schikbaar heeft gesteld, gereali-
seerd dienen te worden.

Gunstig

lok (2)
HSs eTl's een gesprek . met
rs( e£retaris Van Voorst tot
tiJ^^ft burgemeester Jan
''üeh e kwestie aan de orde
\^. De staatssecretaris
Hj fttiddels het verzoek van
i^jTporgespeeld naar ver-
Vp if ministeries, waaron-

'%C
T ~ eer en Waterstaat en

lo- len. Daar moet nu een
&rtlo

r(* Qevonden worden op
jj9°/de obstakels zo spoe-

lt Urinen worden wegge-
Irj eventueel vóór 1 ja-
l9 Th a^ er een vrije door-i °9elijk wordt van perso-

9°ederen.

Industrieterreinen
Bedrijventerreinen worden aange
pakt, te weten De Horsel bij Nuth
In de Cramer,Locht en De Beitel ir
Heerlen en de ontsluiting van hei
industrieterrein Strijthagen, even
als Dentgenbach.

Van
begin
tot
einde
%Van geboor-
te tot dood.
Vast te leggen
in één 'klik.
Een buiten-
kans die te
zien (en tefo-tograferen) is
in een scherpe
bocht in Kun-
rade. In de
schaduw van
een manshoog
kruisbeeld
staat daar de
devote kerst-
kribbe.

Foto:
DRIES

LINSSEN

Transport
Er komt een aanpak van het knoop
punt Nuth. De spoorbrug vormt eer
obstakel en is slecht. De wegen
structuur bij Nuth is onvoldoende
Nuth moet de poort naar de Ooste
lijke Mijnstreek worden. Transport
activiteiten worden gestimuleerd er
op 19 januarial wordt het startseir
gegeven voor een opleidingseen
trum voor carrosseriebouw in Heer
len.

Van onze verslaggevers
HEERLEN/LANDGRAAF - Door de toekenning door deEuropese Gemeenschap van 16,6 miljoen gulden uit hetEFRO-fonds (Europees Fonds voor de Regionale Ontwikke-
ling) voor projecten in de Oostelijke Mijnstreek wordt dekomst van het bungalowpark Strijthagen weer actueel. Niet al-len vanwege de subsidie, maar ook gezien de optimistische ge-
luiden van de Landgraafse wethouder Heinrichs die meldt datmomenteel met een investeerder en een exploitant wordt ge-
sproken.

b. verschillende departe-
tg ,ln Den Haag wordt mo-jj'onderzocht of het moge-
I et ingang van 1 januari

a 2ogenoemde leiconblok-
Q[

n de Kerkraadse Nieuw--I^9 te halen. De blokken
Momenteel nog als grens

Ij. Nederland en West-
u nd. Voot burgemeester

,*n& is het kniehoge, 2>/2
f%f r̂, lange muurtje een■ n het oog, zo men wil een
s(^n diens been, en staat

fcj uitbeeld zijns inziens
P deEuropese gedachte.

(ADVERTENTIE)

\ Naam: . . ■ fW f , f-Ajwlp*>V§s^

I poste.+pi"«
__________—-— i "**■" mh^&^r//

t r^SSssw898^ % JËK+ . +

Aangezien het project op de EFRO-
lijst staat, zal er in de komende twee
jaar uitvoering aan gegeven moeten
worden. Een afronding voor eind
1990 is dan te verwachten.

de wethouder.In dat gevalmoet het
bestemmingsplan worden gewij-
zigd.

Hoewel er maar 250.000 gulden uit
de EFRO-pot voor dit bungalow-
park gereserveerd is, is het wel het
eerste bedrag dat binnen is. Het to-
tale bedrag om de infra-structuur in
Strijthagen aan te passen gaat 4,6
miljoen bedragen. Er is nog een
subsidie van 250.000 van het rijk te
verwachten, de resterende 4,1 mil-
joen moet van de investeerders ko-
men. Het plan dat eerder door de
raad werd behandeld kostte mini-
maal zestig miljoen gulden.

Volgens wethouder Wiel Heinrichs
van Landgraaf ziet het er gunstig
uit. „We zijn in gesprek met een ex-
ploitant voor het bungalowpark en
er is ook interesse van zijde van in-
vesteerders. Er worden positieve
gesprekken gevoerd en ik denk dat
we op korte termijn een goede uit-
komst mogen verwachten," zei
Heinrichs gisteren. Met welke in-
vesteerders de wethouder in ge-
sprek is, wilde hij gisteren niet zeg-
gen.

Overigens wordt er met investeer-
ders gesproken op basis van het
huidige bestemmingsplan. „Mocht
er bijvoorbeeld, in overleg met een
investeerder een milieu-pijnpunt
weggenomen kunnen worden, dan
is dat altijd bespreekbaar", meent

Maar gezien het feit dat het bunga-
lowpark opgenomen is in het
EFRO-programma (dat onderschre-
ven wordt door Streekgewest, pro-
vincie en rijk) worden geen grote
opstakels voor een positief besluit
hieromtrent verwacht.

Positief
Begin jaren tachtig kwam het bun-
galowpark voor het eerst in het
nieuws.Sedertdien houden deplan-
nen de gemoederen bezig in Land-
graaf. Tot vier keer toe werden de
plannen voor het park, steeds in ge-
wijzigdevorm, door deraad goedge-
keurd. Het eindevan het bungalow-
park leek in zicht toen in maart '86
een meerderheid van politieke te-
genstanders van het park in de raad
werden gekozen. De PvdA wijzigde
haar standpunt en voor de vierde
keer keurde de raad het bestem-
mingsplan goed. De voorstanders
dweepten met de werkgelegenheid*
en de inkomsten, de tegenstanders
met de bedreiging van het natuur-
gebied Strijthagen.

Op hol geslagen
paard gedood

Startende ondernemers kunnen op
hulp rekenen. Heerlen kan een mil-
joen gulden van EFRO-subsidie te-
gemoet zien voor het centrum. Er
komen projecten gericht op een be-
tere afstemming onderwijs-bedrijfs-
leven. De proeffabriek die bij de
HTS in Heerlen komt, is daar een
voorbeeld van. Verder zal onder-
zocht worden wat de mogelijkhe-
den zijnvoor een grootschalige tele-
port/smart building in Heerlen. Dat
moet een kantoor worden waar de
laatste snufjes op het gebied van te-
lecommunicatie verwerkt zijn, com-
pleet met satelietontvangst.

Collectegeld
O cjg6^ de organisatoren

l«ScQ iion'angs gehouden dia-
\UQCte 1988 is de fonds-H 9 ln deze regio uitste-
-I%V:rlopen. Het Diabetes
%ua erland heefl een uit'

<U(je 9 Qernaakt van het opge-
%lufie^d per gemeente in
VC, ■.Zuid-Limburg. Een

, riJtie ** daarbij
%iq s 'uit de bus' gekomen.

koploper isH g,'■ toa-ar bijna achtdui-
ir-rj «uiden in de collectebus
Sp *f°Pt- Een opvallende
\t 'rp-o.ts neemt Brunssumyna 7-300 gulden, ge-
,Wuft (bijnaf 5.500)
Sui, ndaal (ruim f 4.500).

'"* Un,, ieurstellend " de ?°"i !9d?, Landaraaf met zijn
nd inwoners: ter-

fys d een voorlaatste'l amPer 2.700 gulden.
:e 0„Ter dan het veel klei-

-0 o, rfrbanfcen. dat ruim
l^lW, n bijeenbracht. Al
i"*eh dis °estemd voor
l?%eri P'peliJk onderzoek op
]> di( j'f van suikerziekte, een
i 'nD ongeneeslijke aan-
h Jon âaraan naar schat'
%rs i-v^art miljoen Neder-

ll3den.

Promotie
Ook wordt in het kader van het
EFRO-programma aandacht ge-
schonken aan de promotie van de
regio in het algemeen en van het be-
drijfsleven hier. Bedrijvencontact-
dagen staan daarvoor bijvoorbeeld
op het programma. Verder zal er
heel wat aan innovatie worden ge-
daan.

baar te houden (bomen en struiken
maken het de inbreker gemakke-
lijk), verder moeten ook balkondeu-
ren van een goed slot voorzien zyn
en valt het aan te bevelen een meta-
len peigel met scherpe punten rond
de regenpijp aan te brengen. Men
kan altijd voor advies terecht bij de
ambtenaar voorkoming misdrijven

De politie roept op om vooral aan-
gifte te doen en geeft ook een aantal
tips, dié het verblijf in de nachtmis
heel wat geruststellender kunnen
doen verlopen. *

op het politiebureau.
En mocht er dan toch ingebroken
worden, dan is het zeer handig om
alle waardevolle spullengemerkt en
geregistreerd te hebben. Voor dat
laatste kan men bij politie en mare-
chaussee een specialekaart krijgen,
die aangifte bijzonder vergemakke-
lijkt.

Van onze verslaggever
KERKRADE - DeKerkraadse poli-
tie waarschuwt haar burgers voor
de zogenaamde kerstinbraken. Vol-
gens woordvoerder Ger Koster is er
dan sprake van een opvallende toe-
name van het aantal inbraken, om-
dat veel mensen naar de nachtmis
gaan en aansluitend elders eten. Tij-
dens deze lange nachtehjke afwe-
zigheid slaan de inbrekers hun slag.

Nachtmis populair
tijdstip bij dieven

Politie waarschuwt voor kerstinbraken

Waardering
6?i öi!Vuïn uit de Winterstraati^ijri^, Qan de lijn. Had een

1 n*euT Je °e/iad u>aar hij

kl^Qro °P een oor laa-
C -Pn, n̂s een deuk in deb^oo" 'e Sebeld en, want
e '*>oor , °efde deze meneer
óT^sp n akkefietje deed de
3te £ Politie de grootste
fó^fe Cp rt9 afgehandeld als
'ii^i kT n,dat wilde hij evenJ een ö lJ deze dus.
fNQt , °brand aan de Ga-
-1 a- öanaren de rollen omge-
&DoStredp Uoorfc^am het snel-
de ke<*ut Uan de eioenaar

.^arid0 r^ raisteren een gro-
litr.^tüPrL. man was bezig
\ l°en rf^aniheden aan de
tjl^ «]„ le in de garage in

heeft hij
\ '«en w ouiten de deur ge-

di ?e P°l*tie ktuam kij-X "* brand inmiddels ge-

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een uit een wei-
land in Palemig uitgebroken paard
is gisteravond tegen half tien op de
Landgraafse Kampstraat tegen een
auto gebotst. Het werd daardoor zo-
danig gewond dat een te hulp geroe-
pen dierenarts het beest onmiddel-
lijk heeft afgemaakt.
Volgens ooggetuigen rende het op
hol geslagen paard nog even tevo-
ren over de Kapelweg, de Moltweg
en dePasweg naar deKampstraat in
Landgraaf. Daar koos het ongeluk-
kige beest 'de verkeerde zijde van

de weg', waardoorhetkeihard tegen
de rechterflank van de tegemoetko-
mende auto botste. Volgens eenwoordvoerder van politie raakte de
bijryder 'wonder boven wonder'
niet gewond. Ook de automobilist
kwam met de schrik vrij.

Een agent van politie heeft daarna
geprobeerd het dier te redden door
de kransslagader van het paard
dicht te kijpen. Maar aangezien het
beest enorm veel bloed verloor,
werd uiteindelijk, en in overleg met
de dierenarts, besloten het paard ter
plekke een spuit te geven. Men adviseert deuren en ramen zo-

veel mogelijk van de straat af zicht-

" Machteloze en ontredderde omstanders aanschouwen het
doodbloedende paard. Foto: WIMKÜSTERS

SIMPELVELD - Judoclub 'Banzai
Simpelveld' is de afgelopen weken
de dupe geworden van een illegale
collecte. Twee jongemannen belden
op diverse adressen in de Sint Nico-
laasstraat en directe omgeving aan
en vroegen om een bijdrage voor de
aanschaf van nieuwe judomatten
voor 'Banzai'. Achteraf bleek dat de
collectanten geen lid van de judo-
club waren. Al het geld dat zij uit de
ophaalaktie sleepten, staken de twee
onbekenden in hun eigen zak.
De politie in Simpelveld wijst de be-
woners er op dat zy de collectant
steeds om een legitimatiebewijs en
een vergunning moeten vragen. Bij
twyfel wordt verzocht meteen de po-
litie te bellen.

Judoclub dupe
illegale collecte
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Nieuw museum
voor Kerkrade

Golfliotel
Brunssum

ok

Bestuurders regio vol vertrouwen over realisatie geplande projecten:
Villa Rustica voor Voerendaal

VOERENDAAL - Een steun in derug, maar de weg is nog lang. Sa-
mengevat reageert burgemeester Hub Strous van Voerendaal zo opde EFRO-subsidie van ’ 375.000voor het realiseren van 'VillaRusti-
ca'.

De herbouw van deRomeinse boerderij, iets verder dan deplek waar
de echte 'VillaRustica' op opgraving ligt tewachten, kost echter vlot

’ 14 miljoen. Toch is het uiteindelijke effectvan desteun uit 'Brussel'
beduidend groter. Van het ministerie van Economische Zaken zijn
nu ook 375.000 florijnen te verwachten. „Bovendien vergroot deze
EFRO-subsidie nu dekans op het aan de haak slaanvan andere subsi-
dies," licht Strous toe.

Juichen
Hoewel hij nog altijd buitengewoon voorzichtig is met 'te vroeg jui-
chen' over hetrealiseren van dit müjoenenproject, geeft Strous toe,
dat „we met de uitwerking van de plannen nu heel ver gevorderd
zijn."

Voor dekomende zomer moet er volgens Strous echter absolute dui-
delijkheidzijn over het al dan niet doorgaan van 'VillaRustica'.
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Opa Bons
met je 69e
verjaardag

Kinderen en
kleinkinderen.
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t lMet grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer hem als lieve man, goede en
zorgzame vader, schoonvader, opa, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neefte hebben gehad, geven
wij u kennis dat heden van ons is heengegaan,
voorzienvan de h. sacramenten

Chris Caenen
echtgenootvan

Emmy Cardinaal
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Emmy Caenen-Cardinaal

Jan en Lia
Roland, Monica
Ben en Annie
Roger, Renate
Chris en Carla
John, Marianne
Gijs en Lily
Wiel en Tilla
Sebastiaan, Pascal
Pierre en Ilda
Paul, Sanne, Loes
Bert en Jacqueline
Sabrina, Ramon
mw. C. Cardinaal-Welling
Familie Caenen
Familie Cardinaal

13 december 1988
Nieuwstraat 53, 6431 XP Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 17 december om 11.30 uur in de dekenale
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag a.s. om 19.15 uur, avondwake in de kleine
St. Jan aan de Markt te Hoensbroek.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in een
der rouwkamers van de Universele, Hoofdstraat
100 Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen
dagelyks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij ons heeft gegeven, hebben wij toch nog onver-
wacht afscheid moeten nemen van mijn lieveman,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Peter Mathijs Dols
* 18 december 1896 t 13 december 1988

echtgenootvan

Anna Maria Keulers
In dankbare herinnering:

Munstergeleen: A. Dols-Keulers
Loon op Zand: Annie Fischer-Dols

Kampen: Hub Dols
Annette Dols-Bielsky

Spaubeek: Mia Philips-Dols
Giel Philips

Abcoude: Circa Dekkers-Dols
Gert Dekkers
en al zijn dankbare
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Munstergeleen, 13 december 1988
Watersleyerweg 25, 6151 BC Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis zullen
worden gehouden op zaterdag 17 december om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius
te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag, tijdens de avondmisvan 19.00 uur, zal voor
de overledene worden gebeden.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuiste Sittard; ge-
legenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid, geven wij u
kennis dat, na een liefdevolle verzorging in deLüc-
kerheidekliniek te Kerkrade, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorg-
zame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzus, tante en nicht

Wilhelmina Rade
echtgenote van

Theodorus Vedder
voorzien van deh.h. sacramenten, op 86-jarige leef-
tijd.

Heerlen: Th. Vedder
Heerlen: Hein Vedder

Annie Vedder-Welkenhuizen
Florida (USA): Albertina Cox-Vedder

Heerlen: Bertha Mertens-Vedder
Frits Mertens

Heerlem: Annie Hoven-Vedder
Lambert Hoven

Heerlen: Mientje Houtman-Vedder
Toon Houtman

Schaesberg: Melanie Vedder-Vrouenraets
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Rade
Familie Vedder

Heerlen, A. Thijmplein 6, 13 december 1988
Corr.adres: Zondagstr. 48, 6416 BH Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 17 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. van Lourdes te Molenberg-Heer-
len, waarna de begrafenis is op het parochiekerk-
hof H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving I
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I *Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, berichten wij, dat God he-
den tot zich heeft genomen, mijn inniggeliefde
echtgenoot, onze lieve en zeer zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Peter (Pie) Johannes
Gillissen

echtgenoot van

Maria Hubertina Simons
Hij overleed geheel onverwacht op de leeftijd van
78 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Elsloo: M.H. Gillissen-Simons
Elsloo: A.M. Huck-Gillissen

W.M.A. Huck
Wilhelm, Nina, Jojanneke
Familie Gillissen
Familie Simons

6181 BM Elsloo, 14 december 1988
Koolweg 50
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 17 december a.s.
om 11.00 uur in de Mariakerk te Elsloo.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden in de St. Augustinuskerk (oude kerk) te
Elsloo.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn, Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
De leegte die zij achterliet
kan niemand wegnemen.
In blijvende liefde gedenken wij
wat zij voor ons betekende.
Wie haar goed kende, hield van haar.

Bedroefd delen wij u mede dat heden, geheel on-
verwacht, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd
van 75 jaar, van ons is heengegaan, mijn goede
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Margaretha Maria
van Lier

echtgenotevan

Adrianus van der Bolt
Oud-Geleen: A. van der Bolt
Nieuwstadt: J. van der Bolt

G. van derBolt-Wanders
Leon en Niki
John
Rob en Gabry
Familie VAN Lier
Familie Van derBolt

6166 XX Geleen, 14 december 1988
Antoniusstraat 24
De plechtige eucharistievieringzal worden gehou-
den op zaterdag 17 december om 10.15uur in de pa-
rochiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te
Oud-Geleen, waarna de crematie zal plaatsvinden
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen, om 11.30 uur.
Bijeenkomst in dekerk.
De avondmis zal worden gehouden op vrijdag 16
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid totafscheid nemen in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, heden-
avond van 17.30 tot 19.00 uur.

Heden bereikte ons het bericht dat onze oud-colle-
ga

Wil Leenders
is overleden.
In de jaren 1970-1981 was hij adjunct-directeur van
onze school.
Wil was een man die bij ons zal voortleven als een
eminent docent in de Engelse taal, als een adjunct-
directeur die met nooit aflatende inzet een ideale
combinatie wist op te bouwen van gestrengheid,
rechtvaardigheid en mildheid.
Wil we zullen je nooit vergeten.

' Direktie, docenten en onderwijs-
ondersteunend personeel van het
dag-avondcollege voor MEAO
te Heerlen

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, dochter, schoondochter, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Isabella de Bruijn
echtgenote van

Jo Hamers
Zij verliet ons op 40-jarige leeftijd, in de overtui-
ging ons opnieuw te ontmoeten in een gezond li-
chaam.

Heerlen: Jo Hamers
Rogèr en Debbie
familie De Bruijn
familie Roer
familie Hamers
familie Ploeg
familie Van derMark
familie Boekholt

Weustenrade: familie Hamers
Hoensbroek: familie Hamers

Canada: familie Kearny
familie Ravenshill

Ter nagedachtenis zal vrijdag 16 december om 14
uur een lezing worden gehouden in de Konink-
rijkszaal, Litscherveldweg te Heerlen, waarna de
crematie in besloten familiekring zal plaatsvinden.

t Johannes Heuts, oud 87 jaar, Maastricht, ver-
pleegkliniek Klevarie. Corr.adres: Tillystraat 16,

6224 TB Maastricht. De crematieplechtigheid zal
plaatsvinden op vrijdag 16 december om 14.45 uur
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Ge-
leen. Er is geen condoleren.

tGertrudis Bartels, oud 76 jaar, weduwe van
Leonardus Augustus. Maastricht, verpleegkli-

niek De Zeven Bronnen. Corr.adres: Askalonstraat
48, 6222 CX Maastricht. De uitvaardienst zal wor-
den gehouden op vrijdag 16 december om 10.30uur
in de kerk van St.-Jan de Doper te Limmel-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tJac Raemaekers, oud 63 jaar, echtgenoot van
Bertha Magné, 6217 ES Maastricht, Rhapsodie-

straat 50. Eucharistieviering in de parochiekerk

Ivan St.-Christoffel te Caberg-Maastricht op vrijdag
16 december om 11.00 uur. Er is geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving
***—***■ ■**"""" Na een langdurigeziekte is omringd doorons allenrustig

ingeslapen

Pierre
van der Heijden
ir 7 januari 1921 t 13 december 1988

' echtgenootvan

Jeanny Maijs
Pa en opa van:

Maastricht: Annemie en Sjo
Katinka, Mariska, Joshua

Rijsbergen: Jan en Marina
Leusden: Jack en Els

Robbie
6211 AL Maastricht, december 1988
Bassin 160 A
Eucharistieviering in de Kruisherenkerk (Kommel)
Maastricht op zaterdag 17 december a.s. om 11.00 uur,
waarna begrafenis op het r.k. kerkhof aan de Tongerse-
weg.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Sassen, St. Maartenslaan 44-48
Wyck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.

Algemene kennisgeving

f
Op 10 december 1988 ging op 75-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, rustig en in volle vrede van ons heen, onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Jacqueline M.J.J.
Quaedvlieg

weduwevan

Ignatz J. Ploum
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Uit aller naam:
M. Quaedvlieg

6371 HZ Landgraaf, Streperplein 7
Corr.adres: Boudewijn v. Roonstraat 13, 6824 AE Arnhem
Ingevolge de wens van de overledene heeft de crematie, voorafgegaan
door een uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Familie te Land-
graaf-Schaesberg, plaatsgevonden op woensdag 14 december jl.

Dankbetuiging
Al ben jevan ons heengegaan
in hart en gedachten
zul jealtijd bij ons zijn.

Diep ontroerd en tevens gesteund, de overvolle kerk, h. missen, gebeden,
bloemen en devele condoleances.
Een mooier afscheid met zoveel oprechtheid hadden wij mijn lieve man
onze zorgzame vader en opa

Jan Hoenen
niet kunnen wensen.
Onze oprechte dank voor al uw steun en medeleven.

* Het doet ons goed te weten hoevelen van hem hielden en hem
waardeerden.

Mevrouw T. Hoenen
kinderen en kleinkinderen

Bingelrade, december 1988

De zeswekendienst zal worden gehouden a.s. zaterdag 17 december om
19.00 uur in de parochiekerk van deH. Lambertus te Bingelrade.

I

Hiermede danken wij u voor de warme belangstel-
ling en het medeleven na het overlijden en bij de
uitvaart, welke wij hebben ondervonden na het
heengaan vanonze lievemoeder, schoonmoederen
oma

Maria Elisabeth
Neulens-Deeder

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk Verschijning van deOnbevlekte Maagd
te Molenberg-Heerlen.

Voor uw blijken van medeleven betoond bij
de ziekte, het overlijden en de begrafenis van
mijn lievevader en opa

Willem Joseph Aretz
willen wij u van harte bedanken.
Uw reacties zijn ons tot grote steun geweest.

Familie H.J. Aretz-Niesters

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 17 december om 18.00 uur in
de H. Antonius van Paduakerk te Bleyerhei-
de.

Dankbetuiging
Uw medeleven bij het overlijden van

Hub Kraussen
was een grote steun.
Mede namens Ilona, Bert en familie dank ik u van
harte.

Miep Kraussen-Scheeren
Kerkrade, december 1988
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 17 december om 19.00uur in dekerk van de H.
Catharina te Holz.

Door de overvolle kerk, debloemen en vele condo-
leances zijn wij diep ontroerd en tevens gesteund.
Een mooier afscheid, met zoveel oprechtheid, had-
den wij haar niet kunnen bieden. Onze oprechte
dank voor al uw steun en medeleven bij het overlij-
den en de begrafenis van onze moeder en oma

Elisa
Hamers-Wielders

Het doet ons goed te weten hoevelen van haar hiel-
den en haar waardeerden.

Haar kinderen en. kleinkinderen

Nieuwstadt, december 1988

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag a.s. 17 december om 17.00 uur in de kerk van
St. Jan de Doper te Nieuwstadt.

In plaats van kaarten

De vele blijken van medeleven ondervoö
bij de ziekte, het overlijden en de begrafi»
van mijn lieve man |

Toine van Kann N

zijn voor mij een grote steun geweest.
Hiervoor wil ik iedereen van harte bedankn

José van Kann-Vaessen^
Nieuwenhagen, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal gehoufl
worden op zaterdag 17 december a.s. om l!j
uur in de parochiekerk van Maria Hulpl
Christenen te Nieuwenhagen. L-
Dankbetuiging
De grote belangstelling, devele troostrijke brieven,\,- ——"— ten, bloemen, de mooie zang en h. missen bij het !’■'gaan van myn inniggeliefde echtgenote en onze moeje
Mia Kroes-v. Eeghent
hebben ons diep getroffen. _.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap d«t
door zovelen werd geacht, hebben ons gesterkt ditA,
verlies te dragen. g

Toon Kroes ge
Jean en Cindy o

Heerlerheide, december 1988 b

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zoW
18 december as. om 11.00 uur in de parochiekerk vaOl
Cornelius te Heerlerheide. .

emweeeeeeeeemeeeeweeeeem.______-___——*************eeeme————**L
I *4l

h
De plechtige eerste jaardienst voor <ir

Chris Gabriëls
zal worden gehouden op zondag 18 december as. om «Juur in dekerk van de H. Antonius van Padua te Ophovf
Sittard. _

Mevr. R. Gabriëls-Dijkrt.
Kinderen en kleinkindelf

Het is nog steeds moeilijk te begrijpen en te aanvaarden dat onze 1*
zoon

Jo Zeestraten
niet meer bij ons is.
Wij willen hem speciaal herdenken in de plechtige eerste jaardiens'
zal worden gehouden op zaterdag 17 december 1988 om 17.30 uur i'
kerk van Sint Joseph te Broekhem.

Broekhem: Bèr, Martha
Roger, Marlies Zeestraten ,

De plechtige eerste jaardienst van mijn onvergeteÜJj
echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Felix Pij Is i
zal plaatshebben op zondag 18 december om 11.00 uuf
de St. Dionysiuskerk te Schinnen.

Mevr. A. Pijls-Philips Jkinderen en kleinkinder*
Schinnen, december 1988
Thull 11D

I

Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven dat ons werd
betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn dierbare echtgenote, onze
lieve moeder en allerliefste oma

Jet Lumens-Hermans
Dit was voor ons een grote troost.

Albert Lumens
kinderen en kleinkinderen

Buchten, december 1988
St. Catharinahof 1
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 17 december a.s. om
19.00 uur in de St. Catharinakerk te
Buchten.

Dankbetuiging
Groot is het verdriet en de
leegte die hij achterliet.
Mooi zijn de herinneringen dieblijven.

Uw gewaardeerde blijk van medeleven, de volle
kerk, de vele bloemen en condoleances, de warme
vriendschap, bij het heengaan van myn geliefde
man, onze goede en zorgzame vader en schoonva-
der

Piet Kleijkers
hebben ons diep ontroerd.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Het doet ons goed te weten hoevelenvan hem hiel-
den en hem waardeerden.

W. Kleijkers-Meulenberg
Elly en Ton
Jacqueline

De plechtige zeswekendienst voor zijn zielerust zal
gehoudenworden op zondag 18 december om 11.00
uur in de St. Josephkerk te Hoensbroek-Passart.

Dankbetuiging
Diepontroerd, doch tevens gesteund door de over-
volle kerk, devele bloemen en kaarten, namen wij
afscheid van

Ser Geurts
echtgenoot van

Maike Houben
Een mooier afscheid, met zoveel oprechtheid, had-
denwij mijn lieve echtgenoot, onze vader, schoon-
vader en opa, niet kunnen bieden.
Onze oprechte dank aan familie, vrienden, buren
en kennissen.

M. Geurts-Houben
kinderen en kleinkinderen

Weiten, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 18 december a.s. om 10.30uur in de paro-
chiekerk St. Martinus te Weiten.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iederer
bedanken voor het medeleven, de|
ven, bloemen en h. missen bij het o^y
den van onze zuster

Annie Derks
betuigen wij hierbij onze hartelijke'

Familie D«
De plechtige zeswekendienst zal f
vinden op zondag 18 december a>*
11.00 uur in de parochiekerk St. B*
te Treebeek-Brunssum.

t
Uw belangstellend medeleven bij het overllfl
de begrafenis van

Duc Antheunis
hebben wij zeer gewaardeerd.
Dit zal ons troosten en sterken.
Wij danken u oprecht hiervoor.

Mevr. S.G.H. Antheunis-VoorSF
Ginette
Anouschka
Peter

Cadier en Keer, december 1988

Dankbetuiging
Daar het mij onmogelijk is eenieder persoOJj
bedanken voor de vele blijken van medeleYI
ik mocht ontvangen bij het overlijden en °e\
fenis van mijn lieve man

Wiel Moerkerk
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Mientje Moerkerk-Hendr>
December 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden êe,(\
op zondag 18 december as. om 11.00uur in ,j

chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nicll
gerheide. j

Voor de vele blijken van medeleVCJ
betoond bij het overlijden en de be(n
nis van onze vader en opa

Hendrikus Peel-5
j

betuigen wij u allen onze oprechte *j
Kinderen en kleinki^ 1
Peelen

De plechtige zeswekendienst zal PI
hebben op zaterdag 17 decembe J
om 19.00 uur in de parochiekerk v
Jozef te Kaalheide-Kerkrade.
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timburg moet komende jaren behoorlijk inleveren

GS erg ongerust over
contingent woningen

Enorme toeloop bij
koopavonden V & D
nieuw gaan bekeuren. Een woord-
voerder van justitie: „Als we een
stuk of vijf, zes verbalen hebben is
dat al genoeg", zo zei hij. Het is niet
uitgesloten dat V en D zich binnen-
kort voor de rechter moet verant-
woorden. Maar het kan ook zijn dat
justitie de zaak afdoet met een
transactie.

Belastingen
De korting van 25 procent die V en
D op de twee koopavonden aan het
personeel heeft gegeven, kan in
strijd zijn met een belastingregel
omtrent verstrekking van loon in
natura.

Volgens een bepaling van de belas-
tingdienst uit 1986 zijn een aantal
voorwaarden bij het verstrekken
van loon in natura van toepassing.
Eén daarvan is dat de hoeveelheid
goederen niet groter mag zijn dan
nodig is voor de normale gezinscon-
sumptie, aldus gisteren een woord-
voerder van het ministerie van fi-
nanciën.

Of in het geval van V en D in strijd
wordt gehandeld met deze voor-
waarde kon de belastingdienst
vooraf niet zeggen. „Dat wordt ge-
controleerd bij de vijf-jaarlijkse
controle op loonbelasting en pre-
mieheffing die by' iedere werkgever
plaatsvindt".

HEERLEN- De koopavonden voor
het eigen V & D-personeel zijn in
allevestigingenvan het concern een
succes geweest. Honderden koop-
lustigen verdrongen zich voor de
personeelsingang. Vooral beeld-,
geluids- en keukenapparatuur wa-
ren in trek. Aan de ingangen werd
streng gecontroleerd. Mensen die
geen speciaal toegangskaartje kon-
den tonen, werd onverbiddelijk de
deur gewezen. Ook enkele journa-
listen die wat sfeer wilden proeven
mochten dat alleen buiten het wa-
renhuis.

Weer drugsdode
in Heerlen

Voor oostelijk Zuid-Limburg zijn
die cyfers respectievelijk 312, 43,
292en 142, voor het Heuvelland 392,
6, 293 en 142, voor Midden-Limburg
297, 39, 279 en 139 en voor Noord-
Limburg 327, 60, 313 en 154.

Naast de nieuwbouw adviseren GS
ook over de toezegging van woning-
verbetering. Volgend jaar mogen
'1867 woningen verbeterd worden
zonder geld van de overheid en 1008
met subsidie.

Ondanks een reeks processen-ver-
baal is ook de tweede koopavond
gewoon doorgegaan. Het waren-
huisconcern houdt staande dat er
niks aan de hand is en dat het sim-
pelweg een aardigheidje is, een in-
tiem personeelsfeestje, waarbij de
16.000 werknemers met een aardige
korting ook nog wat kunnen kopen
als ze dat willen. Een soort alterna-
tiefkerstpakket.
De politie is gisteravond niet op

is daar ook op gericht. Voor GS van
Limburg is dat echter nog maar de
vraag. GS verschillen bovendien
van mening met VROM over het
.woningtekort in Limburg. De uit-
komst van een recent bijgestelde
woningbehoefteraming van de pro-
vincie ligt hoger dan het cijfer van
Volkshuisvesting. GS hopen dat de
kortingen op de bouwprogramma's
in de jarenna 1989 hierdoor wat zul-
len worden bijgesteld.

Toewijzing

KesiiK " Kunnen er m Limburg
woningen wor-

oft°Uw,d-°at zün er bijna dui-
antai 20 Procent minder danw waarmee vorig jaar reke--ortwast was gehouden.

_/Promng op het Limburgse
Pi m

gramma hangt enerzijds
A\i\\ret een verlaging van het

het P^gramma en anderzijds
°mH Ven van de staatssecre-

>n de.onderlinge verschillen.
(rkle ovinciale woningtekorten
kun 'ren' Mede gezien de rela-; hei,; 1§e' tekortsituatie in Lim-
mt , * tot gevolgdat het con-vian T°or 1989 20 Procent lager
iaarn°egezegd en in de twee ja--sen To °°Pt dat Percentage opJ "J8procent.

tonjn VuSting gaat er van uit datJijv„ gb°uw in de vrije sector*(k^_aantrekken en het beleid

abriek vervultvens Heerlen
Vervolg van pagina 1

Mest naar
België mag

MAASTRICHT - Nederlandse boe-
ren die in België grond in eigendom
hebben, mogen die grond volgend
jaar weer gaan bemesten met uit
Nederland afkomstige mest. Dat
heeft de Nederlandse Europarle-
mentariër P. Cornelissen (CDA) gis-
teren bekendgemaakt.

HEERLEN - Voor de tweede keer
binnen een week heeft de Heerlense
politie het stoffelijk overschot ger
vonden van een man die overleden
is aan een overdosis drugs. De 30-ja-
rige Heerlenaar S. werd gevonden
in de voormalige garage Sondagh.
aan de Laanderstraat in Heerlen.
Het is het achtste drugsslachtoffer
in deze gemeente dit jaar. De man
stond bij de politie bekend als
drugsverslaafde. Volgens een arts
moet hij gistermorgen tussen 9.00
en 11.00 uur overledenzijn. Hy' werd
's middags rond half twee gevon-
den.

De gesubsidieerde woningbouw
valt uiteen in een aantal catego-
rieën: de sociale huursector (1556),
depremie huurwoningenvan beleg-
gers (203), de premie koopwoningen
(1378) en de huizen in de vrije sector
met eenmalige bydrage (675).

Het Limburgse woningbouwcon-
tingent in de sociale huursector is
niet verlaagd. In 1989 kunnen zelfs
méér socialehuurwoningen worden
gebouwd dan vorig jaar was toege-
zegd. GS hebben staatssecretaris
Heerma een bindend advies uitge-
bracht over de verdeling van het
contingentvan de 3812 woningen.

De Westelijke Mijnstreek krijgt 228
woningen in de sociale huursector,
55 premie huurwoningen, 201 pre-
miekoopwoningenen 99 vrye sector
woningen is er een eenmalige bij-
drage.

Cadeautje voor
Bonnefanten

'in^üging van een DSM-fa-
t een fe Oostelijke Mijnstreek
'uUin ggekoesterde wens in
Jster^' Oe Heerlense burge-

-1 het n eil' die ook voorzitter
"ti-Limh streekgewest Oostelijk
tf^it ia g is' onderstreepteeer-
"Sli_ " net P^idooi van een
ing y Landgraaf die(naar aan-
he r 3!? de verhuizing van een
rq ubM-fabriek van Geleen
lM» k) v°nd dat ook de Ooste-
toisoi? streek recht heeft op een
ü ge > „ fabriek. „We hebben de
°n(W druk dat DSM ook in het
.za| _."aar Oostelijk Zuid-Lim-

KUken," zei Van Zeil toen.

lgori gema-fabriek valt onder de
USM n°ogwaardige bedrijven.
hers üT626^ d*e samen met Ja-
/ sterk °rdt gemaakt, is vele ma-
jstve 2,r dan staal of andere
Mjj eis- Oe onderzoekers vanIVan ?steren hoge verwachtin-
rai'ktint Vezel' die riJp is voor
V een ductie-In Japan, waar
rWaa\. Pli°effabriek is opgezet,K-flu^ Schynlijk een tweedeDy-afabrlek te staan.

[reae,^ 11konden gisteren nog
r?n' omdat aan hen nog

Ni^ h bekendgemaakt is. HetN F ti, uJn derverwachtingen,
Kden van de Unie BLHP, datie*rna f °uVer de Plannen met de'
h^rri , nek deze maand geïn-ra zou worden.

MAASTRICHT - Het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht is
door gouverneur dr J.Kremers
in het bezit gesteld van een per-,
sonal computer met randappa-
ratuur. Het provinciaal mu-
seum voor kunst en oudheden
gaat de computer gebruiken
voor de administratie van de
museuminventaris. In de mees-
te musea gebeurt dat nog hand-
matig en zonder gebruikma-
king van automatisering.

Kremers had de PC op zijn
beurt cadeau gekregen tijdens
een werkbezoek, maandag jl.,
aan de vier vestigingen in Lim-
burg van Memorex Telex. De
apparatuur was hem aangebo-
den ten behoeve van een dooi
hem zelf te bepalen instelling.
Zijn keus viel op hetBonnefan-i
tenmuseum.

de wet pas op Oudejaarsavond
mag gebeuren, heeft te maken
met beunhazerij binnen de vuur-
werkbranche.

al is die te jong om ook maar
'knal' te zeggen, is koning in de
Belgische klapperwinkel.

brandvrije bunker kosten han-
denvol geld. Daarnaast mag je
maar een beperkt aantal kilo in
voorraad hebben en draait de
verkoop slechts gedurende een
beperkt aantal dagen. Er is dus
sprakevan oneerlijke concurren-
tie. Zeker door de beunhaas.
Maar zon vaart loopt het ook
weer niet."

Meer pijn doen de negatieve stig-
matisering en de gevolgen daar-
van: „Onze goede naam brokkelt
af door de praktijken van de
beunhaas. Voorbeeld: sta je in je
gemeente bekend als vuurwerk-
verkoper en wordt daar voor
Nieuwjaar regelmatig vuurwerk
afgestoken, dan kijkt iedereen
'met gefronste wenkbrauwen
naar jou. Dat doet de omzet in je
zaak geen goed. Ook al geef je
geen enkel rotje mee tot vlak
voor Nieuwjaar," zegt Linssen.

Rotje hier, rotje daar: een klap
meer of minder, feitelijk zal het
daar niet aan liggen. Mensen
hebben weliswaar geen eelt op
hun trommelvliezen, maar het
voortijdige gedonder met vuur-
werk is een jaarlijksterugkerend
gegeven, waar men mee heeft le-
ren leven. Vervelend wordt het
pas als er échte klappen vallen.
Maar dan helpt misschien wel de
brandwondenzalf.

Richard Willems

De Vlaamse deelregering kondigde
begin 1987 een algemeen invoerver-
bod voor mest af. Dit uit angstvoor
mestdumping. De deelregering
heeft zich bij mondevan de minister
van milieu, Kelchtermans, bereid
verklaard voor Nederlandse grens-
boeren een uitzondering te maken.

Cornelissen kaartte de kwestie in
mei 1987 aan bij de Europese Com-
missie. Volgens hem is de toezeg-
ging van de Vlaamse minister van
milieuhetgevolg van overleg datruj
daarover vorige week met de Belg,
voerde.

De regeling komt erop neer dat
grensboeren vanaf medio januari
1989 een vergunning kunnen krij-
gen waarmee ze reeds tydens de
eerstvolgende mest-uitrijperiode
[februari/maart) met mest op hun
land terecht kunnen. Het algemene
mestinvoerverbod in België blijft
volgens Cornelissen overigens on-
verkort van kracht. Daartegen heeft
de Europese Commissie volgens
hem intussen een procedure aange-
spannen bij het hofvan justitie.

Spaarbank
Limburg-prijs

uitgereikt
MAASTRICHT - Dr T. Tiebosch
heeft gisteren in Maastricht de
Spaarbank Limburg-prijs '88 in ont-
vangst genomen. Deze prijs wordt
jaarlijks toegekend aan een promo-
vendus cq promovenda van de
Rijksuniversiteit Limburg.

Vuurwerk knalt
de winkels uit

Beunhazen verantwoordelijk voor (te vroege) dreunen" Vuurwerk in alle soorten en maten. Foto: CHRISTA halbesma

Van onze verslaggever
BRUNSSUM/HEERLEN
Vuurwerk is er weer in allerlei
kleuren, maten en soorten. Geva-
rieerder dan ooiten om uiteenlo-
pende redenen stukken goedko-
per dan vorig jaar. Maar bovenal:
te krygen voor iedereen, die oud
genoeg is om te betalen. De eer-
ste brievenbussen zijn danook al
opgeblazen...

Daarnaast stapelen zich in nog
niet geëxplodeerde PTT-bussen
folders op, die gillende keuken-
meiden en voetzoekers aanprij-
zen als de enige middelen om
1988 op gepaste wyze uitgeleide
te doen. Wel erg opvallend en
evenzeer bedenkelijk is daarby
de vuurwerkfolder van een dro-
gisterij-keten, die momenteel
naast rotjes en Bengaals vuur
ook brandwondenzalf in de aan-
bieding heeft.
Bij de folders ingesloten is door-
gaans een bestellyst. Vuurwerk
wordt tegenwoordig namelyk
veelal op bestelling gekocht, om-
dat dewinkelier volgens deAlge-
mene Politie Verordening pas
één, twee of drie dagen voor de
jaarwisseling (verschilt per ge-
meente) het spul aan zijn kopers
mag verstrekken.
Dat nu toch al geknald wordt,
terwyl dat volgens de letter van

„Et zijn altyd en overal 'winke-
liers' die geen vergunning voor
de verkoop hebben en hun pro-
dukten ook direct meegeven aan
de klant. Vorig jaar hebben we
daar strenge controle op uitgeoe-
fend en verschillende mensen
bekeurd. Ook dit jaarhouden we
de beunhazen in de gaten. Maar
volledig uitbannen? Onmoge-
lijk," zegt een woordvoerder van
de politie.

Dat declientèle van de beunhaas
en de Belgische vuurwerkverko-
per vooral uit kinderen bestaat,
mag trouwens voetstoots wor-
den aangenomen. Het zijn im-
mers voornamelijk puberale
knapen, diezo intens kunnen ge-
nieten van het voortijdig afste-
ken van knallend vuurwerk. Zy
zijn ook degenen die kicken op
de vernietigende kracht ervan,
zoals die onder meer te bewon-
deren valt bij de 'verplaatsing'
van PTT-bussen naar de eeuwige
plasticvelden.

Tiebosch kreeg de prijs voor zijn
proefschrift 'Idiopathic Glomerural
Disease, a Prospective Regional
Study'. De prijsuitreiking werd ver-
richt door burgemeester Houben
van Maastricht.

De beunhazery en de Belgische
wetgeving zyn natuurlijk een
doorn in het oogvan de bonafide
Nederlanse vuurwerkverkoper.
Bedrijfsleider Linssen van de
AAA-winkel in Brunssum: „De
verkoop van vuurwerk is toch al
geenvetpot als jejeaan de regels
houdt. Een vergunning plus een

Evengoed is het onmogelijk om
hetknallen vóór de jaarwisseling
tegen te gaan. Zeker in Limburg,
dat grenst aan België waar de
vuurwerk-wetgeving toch wel
erg soepeitjes en vooral inconse-
quent gehanteerd wordt. Ter illu-
stratie: Belgische kinderen on-
der de zestien mogen in hun ge-
boorteland geen vuurwerk ko-
pen. Maar debuitenlandsejeugd,

belangrijke nieuwetechnieken kent
(zoals voor LCD-beeldschermen),
een pre geweest.

Philips doet te weinig
aan betere positie vrouw

Groot respons op FNV-enquête in Heerlens bedrijf
Volgens Van der Smissen is nog
niet eerder een dergelijk onderzoek
gedaan. Hij prees de durf van de
Philips-werkneemsters. De be-
drijfscultuur is er volgens hem niet
naar dat de mensen ronduit voor
hun mening uitkomen. De FNV-be-
stuurder ziet in de resultaten van
het onderzoek een middel om Phi-
lips ervan te overtuigen dat alsnog
CAO-afspraken nageleefd moeten
worden. Eerder is, aldus de vak-
bond, onder meer vastgelegd dat de
Philips-leiding zou streven naar
meer part-time banen en een betere
regeling voor het ouderschapsver-
lof.

Overigens komt de FNV zelf ook
niet bijster uit de enquête tevoor-
schijn. Slechts 17 van de 117 vrou-
wen lieten weten datbond zich vol-
doende inzet voor de vrouw. Een
enkeling vondvan niet, maar verre-
weg het grootste deel gaf geen ant-
woord. En dat gaf de bond zeer te
denken. Van der Smissen: „De vak-
bond wordt toch als een soort verze-
kering gezien, voor het geval jebaan
op het spel komt te staan. Maar als
je vindt dat er daadwerkelijk iets
moet veranderen, moet je meer
doen." __ ,

Uit het onderzoek kwam naar voren
dat ruim 90 procent van de vrou-
wen, toen ze bij Philips begonnen,
in de vier laagste functiegroepen
werden ingedeeld. Na verloop van
tijd blijkt nog steeds byna 90 pro-
cent geen promotie te hebben ge-

functieomschrijving is. Op vragen
daaroverbleven velen het antwoord
schuldig. Volgens De Jong was dit
deel van de enquête het slechts in-
gevuld.

Volgens FNV-districtsbestuurder
F. van der Smissen is de enquêtere-
presentatief voor de situatie van de
werkende vrouw bij Philips in Lim-
burg. Heerlen werd gekozen voor
het houden van de steekproef, om-
dat de FNV daar op een grote be-
reidheid onder de vrouwen kon re-
kenen. Bovendien is die Philips-
vestiging altijd gebukt gegaan on-
der de onzekerheid over het voort-
bestaan van verschillende activitei-
ten. Tenslotte is het feit, dat Heerlen

Van onze redactie economie
SITTARD/HEERLEN - Philips
komt de afspraken niet na die in
CAO zijn gemaakt over de verbete-
ring van de positie van de vrouw.
Dat bleek gisteren op een bijeen-
komst van de Industriebond FNV
in Sittard, waar de resultaten wer-
den gepresenteerd van een enquête
onder 190 vrouwen van Philips in
Heerlen. Een greep uit de resulta-
ten: vrouwen blijven extreem lang
in de laagste salarisgroepen, part-ti-
mers worden lager ingeschaald dan
full-timers en vrouwen vissen vaker
achter het net bij interne sollicita-
ties.

De uitslag van de enquête rekent af

met verschillende (voor)oordelen
die over werkende vrouwen deron-
de doen, zei B. de Jong, beleidsme-
dewerkster van de FNV Zo is het
loon niet langer een bijverdienste
voor het gezin, maar vaak een be-
langrijke bron van inkomsten.
Vrouwen blijven ook niet relatief
kort aan de slag, want de 117 vrou-
wen van Philips Heerlen die rea-
geerden op de steekproef kunnen
gemiddeld op 14 dienstjaren bogen.

maakt. Een enkeling is een of twee
salarisschalen gestegen. Opmerke-
lijk is in dit verband de reactie van
een vrouw die stelde dat de échte
produktie, en dus oök de aantallen,
altijd vanuit hetzelfde groepje vrou-
wen komt. „Zelfs de groepsleiders
rekenen daarop, maar dat wordt bij
het verdelenvan het geld vergeten,"
klaagt ze.

Het is niet verbazingwekkend dat
een meerderheid van de vrouwen
zich eraan stoort dat ze niet juistop
hun waarde worden geschat. Man-
nen krijgen meer waardering en
mogen meer, zo is de overtuiging.

Opmerkelijk is ook dat veel vrou-
wen kennelijk niet weten wat een
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Dankbetuiging

Het was een godsgeschenkzon vrouw gehad te hebben.
Voor de vele blijken van deelneming, on-
dervonden bij de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van mijn lieve vrouw

Lieke Cruts-Heugen
betuig ik mijn oprechte dank.

Leon Cruts
December 1988
De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zaterdag 17 december om
19.00 uur in de parochiekerk van de Hei-
lige Familie (Veldstraat) te Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, de
h. missen, de gebedenen de bloemen bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve man, vader
en opa

Gerard de Bruijn
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Al deze blijken van medeleven zijn een grote steun
voor ons geweest.

Mevrouw De Bruijn-Pijls
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 18 december as. om 9.45 uur in de parochie-
kerk van de H. Augustinus te Lutterade-Geleen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis
van onze moeder en oma

Gertrud Plum-Pauly
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 18 december a.s.
om 9.00 uur in de parochiekerk van de H.
Jozef te Waubach.

In plaats van kaarten
Groot is de leegte,
mooi de herinnering.

Ontroerd denken wij terug aan de grote be-
langstelling en de blijken van medeleven, on-
dervonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze onvergetelijkemoeder, schoonmoe-
der en oma

Trina
Smeets-Knubben

Het medeleven van zovelen was en bijft voor
ons hartverwarmend en een grote steun.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsheb-
ben op zaterdag 17 december om 19.00 uur in
de St. Jozefkerk te Waubach-Landgraaf.

Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoederen oma

Mia
Knubben-van Buul

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

JoepKnubben
kinderen en kleinkinderen

Thorn, december 1988
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18
december 1988 om 8.30 uur in de parochiekerk van
St. Michael te Thorn.

Het is een jaar geleden dat wij plotseling afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar was,
mijn lieve en onvergetelijke man en onze lieve va-
der

Ron Wetzels
Els Wetzels-Salden
Peter, Myra en Jacky

Guttecoven, december 1988
Tot intentie van hem zal de plechtige eerste jaar-
dienst worden gehouden op zaterdag 17 december
a.s. om 19.00 uur in de parochiekerkvan deHeilige
Nicolaas te Guttecoven.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van

Sjaak van Gerven
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Marjon
Familie Van Gerven
Familie Muller

Kerkrade, december 1988
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 17 december a.s v om 19.00 uur in dekerk
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt van Ont-. vangenis te Terwinselen-Kerkrade.

Groot is de leegte
die hij achterliet,
mooi zijn de herinneringen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dier-
baar was, mijn lieve man, onze goede va-
der en schoonvader

SjefRomers
De eerste jaardienst zal plaatsvinden op
zaterdag 17 december om 19.00 uur in de
Mariakerk te Elsloo.

Leny Römers-Pelzers
en kinderen

***************** —^———
Voor devele blijken van belangstelling en medele-
ven na het overlijden en bij de uitvaartvan onze lie-
ve moeder, schoonmoeder en oma

Fien
Maessen-Reinartz

betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank.
Kinderen en kleinkinderen

Spaubeek, december 1988
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 17 december a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk St. Bavo te Nuth.

Op 18 december is het een jaar geleden dat wy'
voorgoed afscheid moesten nemen van mijn lieve
man en zorgzame vader en schoonvader

N.J.O. (Harry) Fens
N. Fens-Linssen
en kinderen

Ransdaal, december 1988
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 18 december om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Mauritius te Schin op Geul.

15 december is het een jaar geleden dat
wij afscheid moesten nemen van mijn
man, onze vader en opa

Lambert Delbressine
De jaardienst zal plaatsvinden op zater-
dag 17 december om 19.00 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning, Kluis-Geleen.

Mevr. M. Delbressine-Kleintjens

I t
De plechtige eerste jaardienst voor onze dierbare
broer, schoonbroer, oom, oud-oom en neef

Joseph Albert Marie
Lebens

zal worden gehouden op zondag 18 december a.s.
om 10.00 uur in deparochiekerk van de H. Catheri-
na te Buchten.

Familie Lebens
Buchten, december 1988

De plechtige eerste jaardienstvan onze moeder en
grootmoeder

Mia
Ramaekers-Schaeks

zal plaatshebben op zaterdag 17 december a.s. om
18.30uur in de parochiekerk St. Franciscus vanAs-
sisiëaan deLaanderstraat te Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, december 1988

11 .000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle \
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Ke'^.
Cramer3l, Heerlen. 045-716951. J

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garant*

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbS
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 7ljj

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’75
BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951^
Opel KADETT '78, apk:
gek., 100% in orde, mag ook
ruilen. Kasteellaan 58F,
Heerlen.
VW SCIROCCO GT type
'80, lpg, APK, ’ 3500,-. 045-
-720951.
KADETT type 12 hatch-
back, '81, zeer mooi. Her-
longstr. 43, Heerlerbaan.
CHEVROLET Elcamino
Chevell S.S. bj. '70 335 pk.
Import USA, puntgaaf.
R.D.W.-gekeurd Amstelstr.
8, Beersdal-Heerlen.
Te k. weg. omst. mooie VW
JETTA LS automatic kl.
beige, bj. eind '81 APK tol
'89 alles 100%, vr.pr.’ 4750,--, Ernst Casimirstr, 2, Ka-kert-Landgraaf.
Plaatwerk nu ook bij CAR-
SHOP Kadett E scherm.
’97,50 excl. BMW 3 serievB9; Mercedes 123 mod.
’81,30; Kadett D ’68,-;
CARSHOP Automaterialen
Pieterstr. 6 Schaesberg,
045-326148.
Te k. FIAT 126 '75 i.z.g.st.,
APK 9-89. Tel. 045-422091.
Te k. Suzuki ALTO bwj.
7-'B4, i.nw.st., 36.000 km.
Tel. 045-252731.
Motor van FORD Fiesta te
koop. Tel. 045-322206.
CARSHOP automobielen,
dagelijks open. Do. koop-
avond. Pieterstr. 6 Schaes-
berg. Tel. 045-326148.
Uitlaten, waterpompen,
frictiesyst., remsyst. Alles
met 30 tot 40%korting. Car-
shop, Pieterstr. 6 Schaes-
berg. 045-326148.
CARSHOP automaterialen
levert alle franko thuis, al-
les op gebied van uw auto.
Schaesberg 045-326148.
GARAGEHOUDER opge-
let. Nieuwe zaak in automa-
terialen, op al onze art. zijn
garantiebepalingen, kom
even vrijblijvend binnen.
Koffie is klaar. Carshop,
Pieterstr. 6, Schaesberg.
Tel. 045-326148.
VW Passat 5-drs. luxe sta-
tioncar, bwjr. 8e mnd. 1984,
blauwmetall., le eig.. 70.000
km + onderhoudsboekje,
i.stv.nw. Tel. 045-270999.
Te k. AUSTIN Maxi op-
knapper, bj. '79. Vr.pr.

’ 650,-. 045-259344.
CITROEN GSA '82 nw.st.,
5-bak, trekh., r.-cass.rec.
Vaste pr. ’3750,-. Winri-
'cusstr. 45 K'rade. Tel. 045-
-411813.
Te k. Opel ASCONA 16 S
i.z.g.st., bwj. '78, apk, weg.
omst. Prijs ’lBOO,-. Tulp-
straat-76 Vaesrade.
DAIHATSU Cuore 2 cyl.
'84 z.g.a.n. 25.000 km. Pres.
Rooseveltstr. 16 Schinveid.
Te k. TOYOTA Carina 1600
de luxe bj. '79, apk gek.
6-'B9, lpg. Tel. 045-724655.
TOYOTA Starlet duizend
bj. '79 z.g.st, apk gek. Tel.
045-750633.

Ford Scorpio 2.0 'Nissan Micra SDX
nieuw: Toyota Cor*
GL 5-drs. 'Sö; Toy<J
stationcar '86; Maz*
L. 3-drs. '85; Hop'
'85; Fiat Panda *»Ford Sierra 1800 1*
'86; Ford Fiesta 1
'85; Ford Taunus 9
vo type '82; Op»;i
1300LS 5-drs. '85;"
dett 1200 LS 3-di*
'83; Opel Ascona ,
4-drs. '82. Garantie.
APK en inruil. A»
DRIJF P. Veenstra
damstr. 98 Heerl* l
725806 na 18.00 uü*
Te k. Fiat PANDA
zwart, bj. mei Bt>L
20000, z.g.a.nw. pr-f
tel. 045-256041. _^

Gevr. schade- Sl4
TOS. Tel. 045-4 lljj
Te k. Ford ESCOÏ
bwj. dcc. '79. Dr.'
straat 19, Gulpen^,
Tek. i.z.g.st. verk. J)
hi GALANT 2500 0
bo diesel, '81, wö 1
mr. mog. Dorpsstr-
gelrade. _^

SEAT Marbella 90»
bj. '87, km.st. 17.00»
/"8700,-. In perfect*
Tel. na 17.00 uuf
16311. J
Te k. OPEL Ascofi''79 (type '80), apk;
auto. Pr. 2500,-. T»
23619. J
Koopje MAZDA ,jautomatic bj. dcc. 'verk. i.z.g.st. Div-
zoals schuifd. en tij

’ 1300,-. Tel. 04490 J
Te k. SUZUKI I*\
i.z.g.st., IV2 jr. JJblauw-zwart + accf
Vr.pr. ’2400,-. Tel
3136 na 15.00 uur^,
FORD Fiesta '78, _
okt. '89. Vr.pr. ’ \v
045-423063. _^
Te k. gevr. sloop-e\DEAUTO'S van ’ >

’ 5000,-. 04490-4348}
Voor schade-, sloop
auto's en onderdelfje bij STIBA Auto
Joep Wolters zijn. -,
14,Kerkrade-West. 1'
411480. J
GOLF diesel te ko°
zeer goed. Tel. 044jj
Te k. Opel KADETj
back 12N, bjw. '_’3750,-. Tel. 045-22;
Mooie goed onderh-
STARLET de LU*?
'eind. '78, vr.pr. 'Tel. 045-422610. _^
Te k. GOLF GTI b*
'77, apk, i.z.g.stj

’ 3500,-. KoekoeW?
Heerlen-Noord. W\218386. J
MAZDA 323 i.z.g^
'81, APK, weg. oH>
045-420048. _J
VW LT 35 bj. '80, **\dubbellucht, lpgj„,
apk. Tel. 045-75063_,

Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, tev. een goed
adres voor auto-onderde-
len. Autohandel en sloperij
Gebr. Maat, Eindstr. 10,
Brunssum, tel. 045-258921.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Nu uw auto VERKOPEN
tegen contant geld, v.a. bwj.
'80, gespecialiseerd in Mer-
cedes, BMW, Opel, Ford.
Spuitwerk of defect geen
bezwaar. 045-414372, ook
's avonds.
OPEL Kadett 12 N hatch-
back, wit, sept. '81, trek-
haak, nwe. banden enz.
’5250,-. Tel. 045-244831.

Extra geld voor
gehandicaptenzorg

RIJSWIJK - Staatssecretaris Dees
(Volksgezondheid) heeft de Twee-
de Kamer gisteren schriftelijk
meegedeeld hoe hij de 17,4 miljoen
wil besteden die hij voor volgend
jaar extra heeft uitgetrokken voor
de gehandicaptenzorg. De sector li-
chamelijk en zintuigelijk gehandi-
capten zal 2,4 miljoen meer krij-
gen. De zorg voor geestelijk gehan-
dicapten wordt met 15 miljoen ex-
tra uitgebreid.

naar zes specialetehuizen vO°
durende opvang. Dees wil **joen geven aan de vrijwillig
zorg. Daarmee kunnen 90 ë&,
gehandicapten een plaats krjj
pleeggezinnen. Er gaat een 0
naar elf woonvormen voor l 1
lijk gehandicapte jongeren-
Tenslotte komt er vier mil),
venop de negen miljoen dif*
gevonden voor het schepFj
500 extra plaatsen in dagve^
voor volwassen geestelijk é
capten en 200 extra plaatsell
zinsvervangende tehuizen. 1

Twee miljoenwordt besteed aan 130
plaatsen in vijfzwakzinnigeninrich-
tingen waar sterk gedragsgestoorde
licht geestelijk gehandicapten ver-
blijven. Nog eens drie miljoen gaat
naar inrichtingen voor zwakzinni-
gen en eveneens drie miljoen gaat

Gesloten PTT-
agentschappen
blijven dicht

Examens

Het waren de kamerleden De Beer
(WD), Koetje (CDA) en De Visser
(PvdA) die aandrongen op een soe-
pel beleid op dit terrein. „Wees niet
krenterig," zo hielden zij de minis-
ter voor. Het pleidooi voor herope-
ning goldin het bijzonder de postin-
richtingen in Megchelen enRietmo-
len (beiden in Gelderland) en in de
Friese plaatsen Suawoude en Ried.
Minister Smit-Kroes zei aan het ver-
langen niet tegemoet te kunnen ko-
men, 'hoe zuur het ook is. Zij hield
de commissie de noodzakelijkheid
voor ogen om op dit terrein 'zuiver
in de leer te blijven.

DEN HAAG- Minister Smit- Kroes
(Verkeer) is niet van zins tegemoet
te komen aan een wens vanuit de
Tweede Kamer enkele eerder dit
jaar gesloten postagentschappen op
het platteland te heropenen. Dat
bleek gistermiddag tijdens een
mondeling overleg met leden van
de verkeerscommissie uit de Twee-
deKamer.

MAASTRICHT - Dr Raphf^j
quinet (44), een geboren M? jl
tenaar die reeds vele jaren X^A
woont, is benoemd tot h°°H
aan de Parijse universiteit jd
12". Zijn specialisme is de c I
gie.
Zijn onderzoekingen op dit M
toegespitst op de ontwikkjv I
regeneratie van spierweefse^rl
ben geleid toteen intensiev£y|
werking met verschillende .A
se en Amerikaanse laborato )
De oud-Maastrichtenaar is c. Jt
van wijlen Robert FranqU»'^
internationalebekendheid „f
als schrijver, kunstschj' \A
kunstcriticus. In de laatst?. I
nigheid werkte hij ook bij n
burgs Dagblad.

Raphael Franquin
hoogleraar aan

’Creteil 12’

MAASTRICHT - De Rijks^
teit Limburg beraadt zich op^
gelijkheid een doctorale ot^voor milieukunde in het
roepen. In dat geval zou in jj
diejaar 1989/1990 met de or
worden gestart. J
Tijdens de Maastrichtse beê 1!
vergadering heeft de PvdA'^
voorzitter mr Raymond kg
gisteravond het college van I
in overweging gegeven op "|
tuele nieuwe initiatief in <&*
door de mogelijkheid af te t*j
samenwerking met de unJ ö(
een voorlichtingscentrum, v
vlak van milieubeleid te süc

RL: mogelij
opleiding vomilieukund

KMBO Heerlen/Kerkrade
Geslaagd: Diana van 't Hoofd Hoensbroek;
Huub Linssen Brunssum; Rosita Reinders
Landgraaf; Sandra Leenders Kerkrade; Pa-
tricia Lousberg Kerkrade; Mare Erven
Heerlen; Michel Matheij Hoensbroek; Hu-
bèr Gassert Landgraaf; Angela Frau Land-
graaf; Brigitte v.d. Hoogen Hoensbroek;
Brigitte Souren Maastricht; Ron Verreek
Landgraaf; Mariëlle Weusten Mheer; Nicol-
le v. Eert Nuth; Deborah Nix Gulpen.

Limburgs Dagblad
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788eStaatsloterij, 1e trekking 14 december 1988.

In deze trekking ruim 446.000 prijzen samen
’9.000.000,-.

20 prijzen van / 25.000- op alle lotnummers 095038
20 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 056478

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 9321
2.000 prijzen van f 250- op alle eindcijfers 965
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 547
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 968

20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 61
20.000 prijzen van f 50- op alle eindcijfers 17

200.000 prijzen van ’ 15- op alle eindcijfers 4
200.000 prijzen van ’ 10- op alle eindcijfers 7

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de tweede trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandagavond naar
Ned. 3, NOS, aanvang 19.31 uur.

MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ -*#*
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rr""^?'] 2 r Oud weerals nieuw
F[ ' | binnen één dag!

■fjfflpllH' gelijkheden. Hout-
I *i[um motieven of wit en
E//^//I?.\M\UI grijs met houtstruc-

van vo«rd«UT«n!

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes. werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

voor je\
1 _*.

>,„ -»»*fr_j-W
1

*" 111 Uil

mmmmmmmmmm\\
Wij geven uw woning binnen één I
dageen nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 mnu

Bunde 043-647833 gJB
■■"r<iivnnï Mffffn*?!!

__________________,______"________________________-_-________________________■_■■■■■■■■■■_______________________________________

'T MOOISTE KADO IS EEN
ECHT PERZISCH TAPIJT

" Toonaangevend is onze kollektie zeer exclusieve tapijten, ragfijn geknoopt
en in oude kleurstelling zoals oude Sarduck, Herez, Afghan, Keshan, Laver,
Bidjar, Thabriz, Sarouck, Kazak, Ardabil, Hamadan enz. enz.

" Ook in grote maten zijn wij gespecialiseerd

KIJK EN VERGELIJK

Kerkstraat, Stad 1 Rijksweg-Zuid 193
Tel. 04490-15259 ,_e<o Tel. 04490-55052

Voor Sittard vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Baandert 16, Sittard, tel.

04490-15577.

LimburgsDagblad

Massale
magazijn-
verkoop

Koelen - vriezen -
wassen - HiFi-stereo

kleuren-tv - video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe,
lichtbeschadigde of

overjarige apparaten uit de
Hom-winkels worden

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

Elke dag nieuwe
aanvoer. Elke
dag superlage
aanbiedingen.

Hier enkele voorbeelden
uit onze duizenden

koopjes:
Multitech-
kleuren-tv,

stereo, teletekst
en afstands-
bediening

Geen ’ 1698-of ’ 1398-
-maar ’ 798-

Maar ook:
3 x Pioneer X2500, tuner,
versterker, cass.-deck en

platenspeler, per stuk geen

’ 1450-of ’B9B-
-maar ’ 598,-.

Maar ook:
2 CEC-compactdisks
CDSS, per stuk geen

’ 398- of ’ 348-
-maar ’ 198-

Maar ook:
4 Pioneer-midisets SllOO,
per stuk geen ’ 898- of

’ 699- maar ’ 498,-.
Maar ook:

2 kleuren-tv's, stereo +
teletekst, 70 cm-beeld, 3

jaargarantie, per stuk geen

’ 1998-of ’ 1698-
-maar ’ 998,-.

En nog veel meer!

Witte Hal
Geerweg 9

(achter station)

Sittard
Tel. 04490-18162

Gebr. TRACTOREN: Bela-
rus 80 pk (4WD), Allis Chal-
mers 30 pk, Deutz 30, 40 en
78 pk, JohnDeere 46, 56, 62,
82, 85 en 112 pk m. en zon-der voorwielaandr., IHC 42
en 80 pk,Leyland 62 pk. m.
voorlader, Renault 70 pk.
m. voorlader, Ursus 35, 55
en 60 pk., Zetor 50 pk. Col-
lé. Nusterweg 90, Sittard,
tel. 04490-19980.

Te koop VOEDERBIE-
TEN. Tel. 045-322206.
te k. 300 nw. DAMWAND-
PLATEN 3 mtr. lang’ 22,50
p.plaat, 200 nw. ijzeren golf-
platen 2.50 mtr. lang ’ 15-
-p. plaat, ook per 10 tek. Tel.
06-52117926 na 19 uur.

Voor een perfecte en be-
taalbare rijles. Naar autorij-
school „DIEMANT". Les-
auto Mercedes 190D. Tel.
045-250286/322642.
ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,

■Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.

Gevr. door dame, 68 jr.
lEMAND uit keurig mil.
die op basis van gedeelde
kosten wil samenw. Van-
"zelfspr. met respect voor
ieders vrijheid. 8r.0.n0. MA
526 LD. Stationsstr. 27, 6221
BN Maastricht.
PARAGNOST mediumhelderziende voor deskun-
dige hulpin elke probleem-
situatie.Tel. 045-726301.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen enro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
.Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24 uur service.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045-
-228481 (geen sex).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328,Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

Te k. Ford SIERRA bj. dcc.
'82 apk 11-'B9, gave auto,
prijs ’12.250,-. Tel. 045--752011.
Nissan DATSUN King Cap
diesel 2.5, 4-w.d. type '85,
Br. sportwielen, bullbaar
rolbeugel. Auto is zeer com-
pleet. Amstelstr. 8, Heerlen-
Beersdal.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum, tel.
045-254482.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.

TREKHAKEN + caravanstabilisator. Compl. program-
ma uit voorraad leverbaar voor veilig rijden. Kerp, In de
Cramer 31, Haerlen. Tel. 045-716951. 5

Te k. VW KEVER, i.z.g.st.,
APK, '73. Tel. 04499-3398.
Te k. MAZDA 323, '77. Van
Ostadestraat 14, Sittard.
Te k. Opel KADETT 12N,
type 80, 5-drs., nwe. ban-
den, i.z.g.st. Vrjar. ’3950,-.
Heerlerweg 80 Voerendaal.
MERCEDES 240 D kl. wit
autom. bwj. 1977. Tel. 045-
-750743.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
grooten klein, verhoogd en
verlaagd, open laadbakken,
enkel en dubbel cabines,
ook diverse luxe auto's in
alle prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
043-635222 of 043-634915.

Dansinstituut
Rien en Betty Decker

F.D.0.-gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool
van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle
dansvormen, start met kursussen voor alle leeftijden,

ook in jazz, disco en aerobic.
Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254049.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S.Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.

KERSTSNUFFELMARKT zat. 17 dcc. Hanenhof, zond. \18 dcc. 't Plenkhoes, Geleen. Inl. 073-420966. j
Vogelvangst i

In Limburg worden tienduizenden zangvogels op de trek ]
gevangen. Ook vlak bij u. Help ons deze illegale vogel- i
vangst te stoppen en schrijf ons wie u waar ziet vangen. ]
Uw tips worden strikt vertrouwelijk behandeld en door- !

gegeven aan bevoegde instanties.
Stuur uw tips naar: Stichting Kritisch Faunabeheer Lim- 'burg, Postbus 27, 6114 ZG Susteren. j

Te k. HONDA Civic bj. '79 i
apk nov. '89 ’1450,-. Tel. i
045-728454. j
Te k. Honda ACCORD 5 .
versn. bj. '79. Apk, ’ 1450,-. ;
Tel. 045-728454. ]
OPEL Kadett hatchback 123
S bwj. '80, bruinmet., apk ]
8-'B9. Vr.pr. ’3850,-. Tel. '045-31932& i
Mazda Loven, Palemiger- .boord 401, Heerlen. Tel. '045-722451. Mazda 323 HB i
1.3, bj. '81, '83; Mazda 323
HB 1.5 GT, bj. '83; Mazda
323 HB 1.3 '83; Mazda 323
HB 1.3GLX,'B6; Mazda 323
Sedan 1.3 '81, '82, '83, '84,
'86; Mazda 323 Sedan 1.5 ''83, '86; Mazda 626 HB 2.0 .
GLXLbj.'B4; Mazda 626 HB '2.0 GLX, bj. '86; Mazda 626 ;
HB 1.6 GLX, bi. '84; Mazda '626 HB 2.0 GLX bj. '87; ,
Opel Kadett 1.2 S, bj. '82;
Opel Kadett 1.2 S, bj. '83; 1Opel Kadett 1.2 S, bj. '84; ;
Opel Kadett Caravan '84; ,
Opel Ascona 1.6 S, bj. '84; ■Opel Manta 1.8 S HB, bj. ''83; Ford Sierra 1.6, LPG, 3
bj. '85; Ford Sierra 1.8 La- !
ser, bj. '85: Ford Escort 1.3 13+6, bj. '82; Ford Fiesta 1.1 iL, bj. '85; Honda Öuintet 'Autom. I+7, bj. '82; Mitsu- :bishi Colt 1-GL, bj. '82: Nis- ]
san Cherry 1.3 GL, bj. '84; !Toyota Corolla 1.3 DX '85. |Goedkopere typen: Ford -Fiesta 1.1 L, y79 ’3500,-- '.
Honda Accord Aut., '80 '’3250,-; Mazda 323, '78 s
’1950,-: Opel Ascona 16S J
autom. '79 ’3.500,-. (

Te k. OPEL Kadett GT
4-drs., bi. '86. Vr.pr.

’ 17.500,-. Tel. 04405-2074.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S
bwj. '82, i.z.g.st.. vrvpr.

’8750,-: APK-gek. Tel.
04405-1413.
Tek. RENAULT 18TS bwj.
'79, APK aug. '89, metall-
blauw, pr. ’ 950,-; Tel. 045-
-751251.
Part. biedt aan FORD Sier-
ra 1.6 Laser '85, 67.000 km,
5-drs. Tel. 045-442125.
Tek. v. leeig. FIAT Regata
85S 5-bak bwj. '84, le lak,
schadevrij met keurings-
rapp. in st.v.splinternw.

’ 6950,-: Inl. 043-254462.
SIERRA 2.3 D bwj. '83
i.z.g.st. Tel. 04454-1100.
FORD Fiesta Festival bwj.
'83 kl. wit, km.st. 32.000,
vaste pr. ’BOOO,-; Tel.
04490-54439.
Van 2e part. eig. tek. Toyo-
ta COROLLA coupe, bwj.
'76, 80.000 km, betrouw-
baar, mooi (rood), verbr.
1:16, APK gek. Pr.n.o.t.k.
tel. inf. na 19.00 uur 045-
-424262.
Te k. MAZDA 626 bwj. '80,
APK gek., in goede staat.
Vr.pr. ’2300,-. Tel. 04492-
-1045.
SEAT dealer, A.C.H. Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek. Tel.
045-222455 biedt met gar. te
koop aan: Seat Ibiza 1.2 GL
'87; Seat Ibiza Van diesel
'86; Seat Malaga 1.5 GLX
'88: Seat Ronda 1.2 GL '84;
Subaru 1800 GL 4 WD '88;
Subaru 1800 GL '85-Suba-
ru 1300 3-drs. '84; Subaru
1300 '80 en '81; Subaru Mini
'87 (2x); Renault R5'85 en
'81;Lada 2105 GL '83 en '82;
Fiat Panda '81; Honda Civic
'80 en '76; Mazda 323 '81 en
'78; VW Derby '77: OpelKa-
dett '77; Austin Allegro '78;
Fiat Ritmo diesel '80- Sun-
beam 1000 '79- Fiat Polski
'77: Citroen Visa GT '83;
Alfa Sud 1.5 '81; Fiat 127
'79; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Morris Marina '78; Peu-
geot 305 GL '79; VW Cam-
Ber '80. Inr. en fin. mog.

lond. koopavond.
Nu bellen en het wordt di:
reet gebracht, dit alleen bij
carshop grooth. in automa-
terialen, garagehouders
vergelijk kwaliteit en prijs.
CARSHOP, Pieterstr. 6
Schaesberg. 045-326148.
Te k. GOLF GTi bj. '79
i.z.g.st., sportvelgen, get.
glas. 045-463915.
Te k. BMW 318 type '78, op-
knapper, lpg, 4 nw. banden,
lichtmet. velgen. Vr.pr.

’ 2000,-.
Weg. omst. RENAULT
Fuego, apk '90 i.z.g.st.
Koopje. 045-455417.
BMW 316 bj. '82. i.z.g.st.
T.e.a.b. Tel. 045-458462.
Wij kopen alle merken
AUTO'S. Schade en sloop.
Tel. 045-416239.
BMW 320, bj. '80 met rev.-
motor, div. extra's, bijz.
mooi. Vr.pr. ’5250,-. Tel.
045-455778.
Te k. OPEL Ascona 16S zil-
vergrijsmetall. bj. '83. Vr.pr.
’8500.-. Te bevr. 045-
-461106.
Te k. als nw. AUDI 80 GL t.
'80, 4-drs. kl. zilvergrijsmet.,radio, trekh. enz., apk. Pr.

’ 3850,-. Dr. Poelsstr. 42 Ka-
kert-Schaesberg.
Te k. HONDA Quintet5-drs. bwj. '81, kl. blauw-
met. 5-gang enz. ’3850,-.
Kieskoel 8 Schaesberg.
5-drs. OPEL Kadett 12 S
hatchback bwj. '80, blauw-
met., apk 3 '89, zeer mooi.
Vr.pr. ’4850,-. Tel. 045-
-319328.
DATSUN Cherry bj. '79,
apk i.z.g.st. ’1850,-. Tel.
045-720951.
Te k. HONDA Civic 1500,
4-drs. autom. '78, mcl. nwe.
stereo radio-cass. + boxen

’ 1250,-, apk tot mrt. 89. Tel.
045-721624. *-



Minder leuk is dat de bedrijven daar
nauwelijks geld voor krijgen en het
moeten zien te rooien met decenten
die er zijn. Tot 2010krijgt het open-
baar vervoer 12,4 miljard gulden.
Daarvan gaat 400 miljoen naar het
streekvervoer. En dat terwijl de
bussen gezamenlijk op dit moment
380 miljoen reizigers vervoeren en
de trein 'maar' 200 müjoen. Een
beetje scheve verdeling vindt de
ESO, die aan de minister zon 700
miljoen heeft gevraagd.

Van onze verslaggeefster

iFtHLEN ~ Het Verernëd Streekvervoer Limburg (VSL)
cic ccrste negen maanden van dit jaar 1 procent minder
l*4*S vervoerd dan in dezelfde periode in 1987. Toch is
lite e-cteur dorren niet ontevreden met het resultaat. De
're w*n*er heeft het streekvervoer parten gespeeld, meent

achte winter speelde ondernemingparten

Lichte daling
VSL-reizigers Ook dit plan zal eind 1989 ter goed-

keuring aan de ministers worden
voorgelegd. Het adviserend comité
bestaat uit leden van derijkslucht-
vaartdiensten en de militaire staven
van de negen lidstaten.

Bij Eurocontrol wordt momenteel
ook hard gewerkt aan een plan voor
een nieuw begeleidingssysteem, dat
binnen zon vijf jaar wordt inge-
voerd. Het huidige is verouderd.

Deze toekomst fceeft door onwil bij
de lidstaten jarenlang aan een zij-
den draad gehangen, maar is vol-
gens Stalpers nu tot een eind in de
volgende eeuw verzekerd.

Hoewel de officiële besluitvorming
in de permanente commissie nog
moet plaatvinden is Paul Stalpers,
de nieuwe directeur van Eurocon-
trol Beek, naar aanleiding van het
advieszeer optimistisch over de toe-
komst van het centrum.

Minder passagiers in deeerste drie kwartalen, maar VSL verwacht dat het totale aantal over
1988 nagenoeg gelijk zal blijven.

< Archieffoto: WIDDERSHOVEN
„Dit advies onderkent duidelijk de
noodzaak van Eurocontrol voor de
luchtvaart in Europa. Alle twijfel
over onze rol daarin en onze toe-
komst is nu wel weggenomen. Dit
legt onze positie stevig vast."Door invloed schoolverlaters

Werkloosheid
daalt licht

Stalpers verwacht dat de uitbrei-
ding van Eurocontrol Beek in 1991
van start kan gaan en dat de aan-
bouw een jaar daarna in gebruik
kan worden genomen. In 1992 kan
dan ook worden begonnen met het
plaatsen van de nieuwe begelei-
dingsapparatuur.

Geld
De vereniging van streekvervoeron-
dernemingen ESO, waarbij ook de
VSL is aangesloten, is bezorgd over
de financiering van het streekver-
voer in de komende jaren. Minister
Smit-Kroes heeft het streekvervoer
in haar structuurschema Verkeer en
Vervoer een belangrijke taak heeft
toebedeeld in het terugdringen van
de fïleproblematiek.

In^?1* twee maanden vielen«or erg tegen. Maar als je devan maart tot en met oktober
! töt nom ->e uit °P een stijging

>, iAS procent. Dat is verheu-
ted °rren verwacht dat in de

Orie maanden van dit jaar de
gem 11 * Procent za* worden
jjg aakt en het reizigersaantal,

en., *^88 daarmee gelijk zal6,1 aan 1987.
,Igu?S dieVSL eenjaar geleden
!chtTe is door de 'slechte' win-
eriu^r niet uitgekomen. Voor

]a*r verwacht Dorren „dat

de trend van een geleidelijke stij-
ging zal doorzetten."

dilieufederatie geschokt door opslagplannen

’Limburg mag geen
stortplaats worden’

Maar waar de ESO zich vooral zor-
gen over maakt, is dat Smit-Kroes
binnen het streekvervoer een her-
verdeling van gelden voorstaat. Ze
wil debeschikbare middelenvooral
investeren waar ze veel effect heb-
ben: daar waarknelpunten in de in-
frastructuur moeten worden opge-
lost. VSL-directeur Dorren deelt diezorg van de ESO. „We moeten op-
passen dat er niet alleen naar de
Randstad wordt gekeken. De rede-
nering 'daar zijn de files, dus daar
moeten we investeren' is te gemak-
kelijk. Er moet voorkomen wordendat files ontstaan. En dat gevaar is
met name in Limburg aanwezig, al-
dus de Vierde Nota Ruimtelijke Or-
dening," stelt Dorren.

(ADVERTENTIE) .
H^AMEN-DEUREN 'INTERLAND'
NSJJgjrterwoj^^^Hojnsbcoek-Hr^

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Een hele verga-
dering open monden". Zo typeert
directeur J. Hermanns van Medisch
Kleuterdagverblijf Kleuterdal uit
Maastricht het moment waarop de
hoofden van de MKD's hoorden dat
in Vlaardingen tien kinderen van
een MKDvan het ene op het andere
moment uit huis werden geplaatst
wegens sexueelmisbruik. Er is hier-
omtrent nogal wat ophef ontstaan.

Hermannsverklaart dat het rampza-

hg is voor kleine kinderen wanneer
ze plotseling langdurig van hun
ouders worden gescheiden en dat
het, ook al is de relatie misschien
niet opperbest, een traumatische er-
varing blijft.

Volgens Hermanns is zon situatie
in Limburg ondenkbaar. „Onze eer-
ste doelstelling is om sexueel mis-
bruik van jonge kinderen te stop-
pen, net zoals bij andere vormen
van mishandeling. Maar we probe-
ren om samen met de ouders tot een

oplossing te komen. Daardoor zijn
veel meer zaken bespreekbaar en
bereik je meer dan met een bezoek
van justitie",verklaart de directeur.

Vrijwillig
Wanneer de hulpverleners van
Kleuterdal merken dat hun zorg
voor het kind niet door de ouders
wordt gedeeld („Dat gebeurt overi-
gens slechts zelden", aldus Her-
manns) dan wordt ook weer in over-

leg met de ouders naar een oplos-
sing gezocht. Daarbij valt te denken
aan vrijwillige uithuisplaatsing. Pas
in laatste instantie wordt de Raad
voor Kinderberscherming inge-
schakeld.

„Maar wij zien het niet als onze taak
om 'bewijzen' tegen ouders te verza-
melen", benadrukt Hermanns: „en
gebruiken daarom geen anatomisch
correcte poppen, zoals in Vlaardin-
gen". Uit de manier waarmee kinde-
ren met zon pop omgaan zou men

martegeld
* nie f̂fer dat pas een nacht in
1 rriew Woning had geslapen,
Ssm!/ 11 na het gebeuren naarKltl eert1Ster' Deze belde de poli-

'U^iffß mstantie werd een on-
, se verdachte aangehouden.

** h
htoffer °P het P°liüe-J*e dan d geconfronteerd met de

geWrer Zakte Ze in elkaar" Na
v^/*fen kon ze drieweken niet

Overigens zegt de directeur de afge-
lopen jaren zelf met nog geen vijf
gevallen van sexueel kindermis-
bruik geconfronteerd te zijn. „Dan
hebben we het niet over huishou-
dens waarbij kinderen naar porno-
films kijken, of waar sexbladen
rondslingeren. Maar een probleem
is dat we nog steeds geen duidelijke
definitie van misbruik hebben."

Reden voor de nodige terughou-
dendheid, zo meent Hermanns:
„Ook onder deskundigen wordt
enorm gespeculeerd sinds de zaak
in 1986 in de openbaarheid kwam
door verhalen van een aantal moe-
ders die over hun jeugdherinnerin-
gen vertelden." Hermanns is er dan
ook overtuigd dat die extra aan-
dacht niet betekent dat er ook meer
misbruik plaats vindt dan vroeger.

Definitie

In Limburg geenplotselinge uithuisplaatsing

’Sexueel misbruik stoppen
in overleg met de ouders’

kunnen afleiden of het kind sexueel
misbruikt is. Hoe omstreden deze
methode is, blijkt ook uit het feit dat
ze in Nederland niet als enig bewijs
wordt geaccepteerd.

Japanse fabriek
naar Kerkrade

(ADVERTENTIE)

ffliuuu) tS:
iJmt o—mk-lf*r'A Baby Margo... *****^ " een compleet

oaby, peuter en kleuter warenhuis Op
een oppervlakte van 400 m2vindt u
baby- en kinderkleding tot 10 jaar,
schoenen (tm 5 jaar), baby- en
doorgroeikamers, kinderstoelen,

autostoeltjes, accessoires, kinderwagens,
positiekin*"" en nog veel meer

Baby Margo - Het complete baby,
peuter en kleuter warenhuis
...completer kan niet! ffl^^np

Hoofdstraat 15,Kerkrade centrum
(ook ingang aan deKloosterradestraat 14a)

045-453307
Openingstijden: ma. van 13.00-18.00 u.;
di. wo. vr. van 9.00-18.00 u.; do. van
9.00-21.00 u ;za. van 9.00-17.00 u.

officiële mededeling
GEMEENTE

VALKENBURG AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt, ter
voldoening aan het gestelde in arti-
kel 22, lid 2 van deWet op deruimte-
lijke ordening, ter openbare kennis
dat vanaf 16 december 1988 ter ge-
meentesecretarie, afdeling admini-
stratie grondzaken, voor een ieder
ter inzage ligt het besluit van de
raad van 7 december 1988,waarbij is
verklaard dat een bestemmingsplan
in voorbereiding is voor:

a. het perceel kadastraal bekend
gemeente Berg en Terblijt, sectie
B-3 nr. 3055, plaatselijk bekend
Rijksweg 154;

b. een gedeelte van het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Schin
op Geul, sectie B-2 nr. 1672, ten
behoeve van het verbouwen van
een schuur tot woonruimte,

zoals op de bij genoemd besluit van
de raad behorende, gewaarmerkte
situatietekeningen in rode omlij-
ning is aangegeven.

Het besluit treedt in werking op 19
december 1988.
Valkenburg a/d Geul,
15 december 1988.

De burgemeester voornoemd,
Gilissen.

kend dat de aarde onleefbaar wordt;
een inzicht dat voor het eerst is
doorgeklonken in de algemene be-
schouwingen van bijna alle politie-
ke partijen in de Tweede Kamer,
maar ook in de Limburgse Staten.
Indien men niet het verwijt wil krij-
gen het milieubeleid slechts te be-
perken tot fraaie betogen, dient
men deze te laten volgen door con-
crete en dwingende maatregelen".

GEMEENTE ECHT
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van Echt maakt
bekend, dat burgemeester en wet-
houders van Echt voornemens zijn
om in een aantal thans geldende uit-
breidings- en bestemmingsplannen
een regeling op te nemen, welke de
mogelijkheid van vestiging van ca-
tegorie A-inrichtingen als bedoeld
in artikel 16 van de Wet Geluidhin-
der voor de toekomst zal uitsluiten.
De bestemmingsregelingen waar-
van de voorschriften partieel her-
zien danwei aangevuld zullen wor-
den zijn Berkelaarsweg, Echt-I,
Echt-II; Echt-Noord, Ringen,
Hoofdzaken, Hoogveld, Industrie-
terrein, Kalkzandsteenfabriek 2e
herziening, Maria-Hoop, Pey, Pey-I,
Schilberg I, Schilberg-11, Slek, St.
Joost, St. Joost 2e herziening, Echt-
Centrum en Buitengebied.
De betreffende stukken liggen met
ingang van 16 december 1988 gedu-
rende 14 dagen ter inzage op kamer
0.09 van het stadskantoor, Nieuwe
Markt 55 te Echt.
Gedurende bedoelde termijn kun-
nen eventuele reakties op het voor-
nemen van burgemeester en wet-
houders schriftelijk bij hen worden
kenbaar gemaakt.
Echt, 15 december 1988

De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen.

KERKRADE - De Japanse kunst-
stofverwerkende industrie Mitsui &
Co Ltd zal zich volgend jaar vesti-
gen op het industrieterrein Dent-
genbach inKerkrade. De NV Indus-
triebankLIOF heeft dat gisteren be-
kend gemaakt en spreekt daarmee'
het bericht tegen als zou het bedrijf
zich op het industrieterreinDe Bei-
tel in Heerlen vestigen.

MAASTRICHT - De werkloosheid
in Limburg is de afgelopen maand
met 47 personen slechts licht ge-
daald tot 51.637 mensen. Berekend
in percentage van de beroepsbevol-
king bedraagt de werkloosheid per
eind november 14,0 procent, tegen-
over 14,1 procent per 31 oktober.

De Limburgse werkeloosheid ligt
daarmee nog net iets boven het lan-
delijke cijfer van 13,9 procent. De
werkloosheid onder de Limburgse
mannen is gestegen,terwijl het aan-
tal vrouwen zonder werk in novem-
ber afnam. De veranderingen in de
cijfers zijn voornamelijk veroor-
zaakt door de nog steeds voortdu-
rende uitstroom van schoolverlaters
in november.

In een aantal beroepsgroepen nam
het aanbod van mannen 'seizoens-
matig' toe, maar de groei van de
werkloosheid werd afgeremd door

een dalingvan het aantal ingeschre-
ven schoolverlaters. In totaal waren
eind november 30.340 mannen
werkloos, 11,5 procent van de man-
nelijke beroepsbevolking. In verge-
lijking met november vorig jaar is
de werkloosheid onder mannen
flink gedaald, namelijk met ruim
2200 mannen.

Vrouwen
De daling van de werkloosheid on-
dervrouwen is voornamelijk te dan-
ken aan de schoolverlaatsters. In
Limburg bedraagt het aantal werk-
loze vrouwen nu 21.297 oftewel 20,5
procent van de vrouwelijke be-
roepsbevolking. Dat was op 31 okto-
ber 20,7 procent. Landelijk ligt dat
percentage iets lager namelijk op
18,2 procent. In vergelijking met vo-
rig jaar november is het aantal
werkloze vrouwen verminderd met
740.

Met de komst van Mitsui, dat in
Kerkrade de naam Plalloy MTD bv
zal voeren, is een investering ge-
moeid van meer dan vijf miljoen
gulden. Het bedrijf, dat nog niet wil
zeggen hoeveel hectare het op het
grootste braakliggende industrie-
terrein van Limburg wil kopen, zal
werk bieden aan een nog onbekend
aantal werknemers uit de regio.

werken en moest ze zich onder be-
handeling stellen om de poging tot
verkrachting te verwerken. Ze was
wel tijdens de rechtszitting aanwe-
zig. Haar raadsman mr Beaujean
diende namens haar een civiele vor-
dering in van vijftienhonderd gul-
den. Het grootste gedeelte,
f 1.230,15 bestaat uit smartegeld.
Professor Van Leeuwen merkte in
zijn rapport over verdachte op dat,
speed en alcohol hem oppeppen en
hij hierdoor lef krijgt. Op het mo-
ment van de poging tot verkrach-
ting was de Maastrichtenaar vol-
gens het rapport verminderd toere-
keningsvatbaar. Van Leeuwen sluit
herhalingvan het gebeuren niet uit.

diende. Hij vond de toewijzing van
de materiële schade volstrekt be-
grijpelijk, maar het smartegeld veel
te laag. Meerkan het slachtoffer niet
vorderen. „Wet is Wet, maar hopen-
lijk komt er een verruiming van de
strafgedingen. Verdachte is iemand
die jaren speed gebruikt en op ge-
bied van geweld en zedelijkheid er-
varing heeft. Hij weet waar hij aan
toe is. De schuld van zijn handelin-
gen legt hij bij zijn speedgebruik.
De inwerking van dit soort midde-
len kan bij onoordeelkundig ge-
bruik, van mensen beesten maken",
aldus officier van justitie mr Lau-
men. Die bij zijn eis van twee jaar
onvoorwaardelijk uitvoerig stil-
stond bij de gevaren van verdoven-
de middelen.Officier van justitiemrLaumen had

bewondering voor het slachtoffer
omdat zij een civiele vordering in-

" De auto van R. botste dinsdagavond tegen de gevel van een woonhuis in Schinnen.
Foto: PETER ROOZEN

Vader nog
spoorloos

Raadsman mr Felder vertelde dat
zijn cliënt de speed heeft afgezwo-
ren. Hij was van mening dat ver-
dachte na het uitzittenvan zijn straf
het voordeel van de twijfel moet
krijgen. Dit naar aanleidingvan de
rapportage van de reclassering en
prof. dr Van Leeuwen. De recht-
bank doet op 23 december uit-
spraak in deze zaak.

SCHINNEN - R. uit Spaubeek,
die dinsdagavond naeen ongeval
in de Dorpsstraat in Schinnen te
voet vluchtte en daarbij zyn 10-
-jarig zoontje gewond achterliet
(zie LD van gisteren), is nog
steeds spoorloos.
Ondanks een zoekaktie van de

geval al bekend was, niet gevon-
den worden. De zoon ligt nog
steeds in het ziekenhuis. Hij ver-
klaarde dat zijn vader voor het
ongeval gedronken had. Tevens
vond de politie tien lege bierfle-
sen op de achterbank van de
auto.

politie gisteren kon de ' man,
wiens identiteit direkt na het on-

Onheil
De Milieufederatie vraagt zich trou-
wens af of het provinciebestuur het
onheil niet over zichzelf afroept. De
bereidheid om chemisch afval uit
Limburg te ruilen tegen huishoude-
lijk afval uit Zuid-Holland zal vol-
gens de Milieufederatie alleen maar
het idee in de hand werken dat er
met het provinciebestuur over het
dumpen van verontreinigd mate-
riaal valt te praten.

1 an orvze verslaggever

! 'tieLfN ~De Stichting Milieufe-

' Inci g is bang dat deze
! aïid e een stortplaats voor Ne-
len>rdt. Recente krantebe-
>t.Voi en °-ie angst nog ver-
nerg sens deskundigenzouden
ag °evagen geschikt zijn voor
ir, d

an chemisch, afval en zou-
Uu uf grindgaten vervuild bag-

*unnen worden gestort.

lcl^federatie heeft inmiddels
r Jro'vmend beroep gedaan op
cl e 'nciebestuur om zich met
letten d tegen deze plannen te

niet na ons komende genera-
tijj *ensen op te zadelen met

cri stelbare gevolgen van onze
gste iP^duktiewijze, is het de

"> ald Voor een Preventiefbe-
|f a °vs de Mileufederatie in een
pc uri net provinciebestuur. „In
l^_ ng wordt steeds meer er-

Twee jaar geëist voor
hoging tot verkrachten

t^-st onze Verslaëgever

iVerkra IK?T~ "Ik acht deP°ging
lternct- g bewezen. Dit is eeni. Cstrafbaar feit. Ik eis dan
%cri; Jaar onvoorwardelijke
k Vom en toewijzing van de ci-
*lenhnLePng tot een bedraê van
tefièl« dsrd gulden (f269,85
% rerf v^ade en f 1-230,15 smar-
-6 tr,rr,/ ' aldus officier van jus-

een Sen' Hij haalde mnk uit
?st"icht inwoner van
htbar£ " dl? gisteren voor de

ZlJn woonPlaats moest

1 flaftfm^er zag de verdachte in
6tser, S-.Maastricht een vrouw

r/ti) klom door een open-
Pakte de vrouw bij

"chtig"Uders vast en drukte haari "Al| _? e.en bed- Tegen haar zeikapot" Slet meewerkt, maak ik
slachtoffer verzettebeg°n te schreeuwen.>s Wef n?htenaar vluchtte vervol-

)f eerf; I.ndens zijnvlucht liep hij
bister Uln,en een woning. De be-merkende de verdachte.
r<la Cnt

enk "De hele week had ika ilt seoruikt en op dat moment
r" aah vT°mme fantasie. Ik was

Doetet wandelen, zag een
|"etse.n en een raam open

Ü^hpt^? naar zag poetsen,
Te Vrii_blJ T

miJ OP. dat ik met haarikte Jen- Ik klom door het raam,
°fzp op het bed en vroeg

u^href, me,e wilde werken. Toenh zo,, wde zei ik dat ik haarSmLd
toen' AUes heeft mis">Re^ twee minuten geduurd.E speed had gebruikt, haduo« gedaan".

(ADVERTENTIE)

GOEDZIENftQEPOGEN |

STR^USS CE RUITER 4
MODEBRILLEN +KONTAKTLENZEN
Promenade 60* HeerlenTel. 045-714821
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Voor Midden-Limburg vragen wij

kandidaat-bezorgers(sters)
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Aanmelden tel. 04750-18484.
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tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

een electromonteur
voor onderhoudswerkzaamhe-
den bij een fabriek in Heerlen.
Wij vragen een kandidaat die als
zelfstandig werkende electriciën
kan functioneren. Zijn/haar werk-
zaamheden zullen bestaan uit
het oplossen van allerlei storin-
gen; waaronder werkzaamheden
aan diverse fabrieksapparaten.
Gezien de aard van deze functie
moeten de kandidaten beslist en-
kele jaren werkervaring hebben,
en dit liefst op een verschillend
werkgebied.
De werkzaamheden zullen enke-
le maanden duren.

Vraag vrijblijvend voor meer in-
formatie over bovenstaande va-
cature naar Harry Hollanders,
afd. technisch personeel, tel.
045-719940. Of kom langs.

GOUD, zilv., munt, postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Defecte KLEUREN-TV'S
vanaf 1980 (typenummer
vermelden). 045-723712.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.
Tek. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
6te k. gevr. oud IJZER en
metalen, tev. sloopauto's.
Ook 's avonds 045-218925.
Gevraagd: EETHOEK, gas-
forn., ijskast, slaapk., diep-
vr., bankstel enz,. Tel. 045-
-725595.
Te k. gevr. VIDEO, stereo-
apparatuur + t.v. Tel. 045-
-423963.
Wij kopen GOUD, brilj.
enz. Contant geld, Verse-
veld Saroleastr. 80A, Heer-
len, tel. 045-714666. Defect
geen bezw.

KAMER te huur gevr., in
Heerlen, studente THW,
Marion Legveld, tel. 077-
-732262.
Te h. gevr. FRITURE. Tel.
045-719254 na 22.00 uur.
Alleenst. vrouw, 58 jr. zoekt
INWONING Hoensbroek-
/Heerlen. Genegen wat
huishouding te doen. Goed
niveau. Br.o.nr.HO 647 aan
Limb. Dagblad, Kouven-
derstr. 215, 6431 HE Hoens-
broek.
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Winkeliers aan de slag
tegen armoe Lissabon

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Dat de kerstge-
dachte ook winkeliers niet
vreemd is, blijkt dezer dagen in
Landgraaf. In de week voor
Kerstmis nemen alle onderne-
mers van winkelcentrum Op de
Kamp het in een groots opgezet-
te fondswervingsactie op voor de
ernstig verwaarloosde kinderen
uit de sloppenwijken in en rond
de Portugese hoofdstad Lissa-
bon.

Met dat doel wordt het Raad-
huisplein vanaf komende zater-
dag vrijwel volledig in beslag ge-
nomen door een grote tent waar-
in onder meer tal van Portugese
producten worden verkocht en
informatie over het werk van de
Stichting VriendenkringKinder-
werk Lisboa wordt verstrekt.

Informatie
In de tent op het Raadhuisplein
krygen de bezoekers uitvoerige
informatie over de huidige situa-
tie in Portugal en Lissabon en
worden er video-producties ge-
toond. De trekking van de grote
loterij die de ondernemers heb-
ben georganiseerd, wordt ver-
richt door burgemeester Hans
Coenders op 24 december om
12.00 uur 's middags.

nies werkt en woont. In die
mensonwaardige sloppenwijken

ter,, HervormdeKerk aan de St.
1 in Kerkrade wordt*j?w Vïlaf 19"30 uur een Ad"üwA°nd gehouden door de

orgH P°Stolische Kerk- Er wordtsa voor zang, muzieken decla-

' toegang gratis.

je rt .
*ekp koren uit de Hervormde
)0 gemeente houden vrijdag om
de nr een gezamenlijk concert
iat °ethelkerk aan de Heuger-
leno ,Brunssum. Medewerking
«beiir gemengd koor IVO uit

de Christelijke gemengde
*stPrïlng Brunssum, het
srlerh ■ gemengQ Sionskoor uit

neide, een muzikaal ensem-c" enkele solisten.

tom^v, de naam 'Woabicher Kris
ïerg ftebben de Waubachse win-
Stm v°°r zondag een gezellige
Iq georganiseerd. Vanaf
sm u z^n de stands én de win-
>r, r, n_.t centrum van Waubach

K,erstman doet de hele dag
"d vj kinderen is er een
trI jnv'aar ze zich kunnen laten
Ilatpn en een gipsafdruk kun-
ist jrn maken van hun gezicht.
enii? bureau van de Woning-
en ri

g is een kerststal ingericht
i\v 5*e andere kant van het ge-
'Wa vat de grootste kerstboom

dUbach. Tussen de bedryven

doorzijn erkorte modeshows. De li-
fe-muziek wordt verzorgd door de
jeugdafdelig van de Kon. fanfare
Eendracht en door de musicus
Frans Senden.

" Het Heerlens dameskoor ver-
leent zondag medewerking aan het
kerstconcert van het St. Paulus
Koor Passart-Zuid. Het concert
vindt plaats van 16.00 tot 17.30 uur
in de St. Pauluskerk. Entree gratis.

" In de St. Antoniuskerk te Bleijer-
heide wordt zondag vanaf 18.00 uur
een kerstconcert verzorgd door
door deharmonie St. Aemiliaan, het
gemengd koor Con Amore en het
mandoline-orkest Napoli. Gratis en-
tree.

" Het gemengd Gertrudiskoor en
de harmonie De Nederlanden uit
Amstenrade geven zondag om 16.30
uur eenkerstconcert in de parochie-
kerk van Amstenrade.

" De Merkelbeekse fanfare St. Jo-
seph, het gemengd kerkelijk zang-
koor en het jongerenkoor New Ge-
neration geven zondag om 16.00 uur
een concert in de parochiekerk van
Merkelbeek.

" In 'De Auw Sjoeël' te Übachs-
berg wordt zondag om 18.00 uur

voor de 10e keer het plaatselijke
kerstconcert verzorgd door de fan-
fare St. Cecilia. Medewerking verle-
nen een brass-ensemble van de fan-fare, hetjeugdkoor 'De Berglijsters',
het mannenkoor St. Cecilia, het da-
meskoor 'Canto Vivo', het Kersten-
semble en de fanfare zelf.

" Het jeugdkoor The Happy Sin-
gers uit Schinveid houdt zondag
van 11.00 tot 17.00 uur een kerst-
markt in de zaal van 'lm WeissenRössl*. Het koor zorgt zelf voor de
muzikale intermezzo's.

" Het Schinveldse dameskoor 'ProMusica' concerteert zondag samen
met de fanfare in hetFa-si-la-lokaal.

" In het MFC Gebrook te Hoens-broek wordt zondag van 14.00 tot17.00uur een Kerst-Inn gevierd. Me-
dewerking verlenen de fanfare St.
Gabriël, het jongerenkoor Hoens-
broek Zuid, dameskoor Sancta Ma-
ria, mandolinevereniging Crescen-do en het mannenkoor Die Ge-
brooker Sanghers. Entree en kerst-
brood gratis.

" In tegenstelling tot wat gisteren
gemeld werd, werken Treebeeksezangkoren aanstaande zondag, enniet vrijdag, mee aan het traditione-
le kesrtconcert in de Barbarakerk.Het concert begint om half acht.

Behalve de verkoop van Portu-
gese fabrikaten geschiedt de
fondswerving middels een grote
loterij. De gehele opbrengst
wordt rechtstreeks overgemaakt
aan de Stichting Vriendenkring
Kinderwerk Lisboa, welke zich
inzetvoor deopvang, verzorging
en begeleiding van kinderen en
hun ouders uit de slums van Lis-
sabon. De stichting ondersteunt
daarmee het werk van de Lim-
burgse pater Jos Feiter, die daar
temidden van zon kwart miljoen

Portugezen en vluchtelingen uit
de voormalige Portugese kolo-

Kritiek op eenzijdige informatie volkshuisvestingsplan

Nuth ’spiekt’ bij Voerendaal
Volkstuin

Door denegatievepubliciteitvan de
afgelopen periode over bodemon-
derzoeken in de Heerlense woon-
wijk Zeswegen wordt algemeen
aangenomen dat ook de volks-
tuintjes in De Vrank vervuild zou-
den zijn. Dat is niet zo. Noch is be-
wezen dat Zeswegen vervuild is.
Toch is door de negatieve publici-
teit het ledenaantal van onze volks-
tuinvereniging drastisch teruggelo-
pen. Via deze brief willen wij daar
iets aan doen.
Op de eerste is er niets aan de hand
met de grondin devolkstuintjes. Bij
de overdracht is de grond zeer goed
bevonden en werd zelfs geadviseerd
om niet of nauwelijks te bemesten.
En nogmaals: devolkstuinen liggen
niet in Zeswegen, maar aan de
Breukerweg/Vrankstraat. ledereen
die belangstelling heeft moet zich
maar eens komen oriënteren.

HEERLEN A. Maijers

" Hoofdinspecteur Van Daatselaar en wachtmeester Habets bij de overhandiging van de
waarderingssspeld aan JeannyLigter. Foto: CHRISTA HALBESMA.Zorg in Dr. Ackenshuis Gulpen gewaarborgd

John Silvertand
interim-directeur

de Bokstraat het volgende. Steeds
wordt gesproken over de rechten op
hulp aan drugsverslaafden, nooit
echter over de rechten van de toch
grote groep fatsoenlyke burgers. Is
dit democratie? De vorm van in-
spraak welke wethouder Zuidgeest
van de PvdA de Heerlerheidenaren
biedt is wel een vreemde vorm. Al-
leen dan als het de PvdA van pas
komt, anders niet.
Indien een weldenkend mens de ar-
tikelen betreffende de hulpverle-
ning aan verslaafden leest, te zamen
met de artikelen betreffende de
door geldgebrek schrynende toe-
standen in de zwakzinnigeninrich-
tingen, dan komt men al snel tot de
conclusie dat daar maar eerst hulp
geboden moet worden, zeker ook
vanwege het feit dat slechts weinig
verslaafden medewerking verlenen
aan hulpvelening (lees Elsevier van
3 december). Het naakte meisje dat
onlangs de publiciteit haalde, is ge-
dwongen opgesloten. Verslaafden
niet, terwijl dit meisje niet de risi-
co's heeft genomen welke de junks
wel aangingen, afgezien nog maar
van de besmettelijke ziekten welke
zij vaker bij zich dragen, de ver-
waarlozing, de criminaliteit, de
angst die zij anderen inboezemen,
hun invloed op jeugd en de zorg
welke zij hun familie bereiden.
Waarom nog steeds geen gedwon-
gen opname, zoals ook de Weten-
schappelijke Raad voor het rege-
ringsbeleid voorstaat - echter niet in
gevangenissen maar therapeutische
instituten, met pas dan ontslag als
een baan voor de verslaafde voor-
handen is. Deze methode heeft in
Amerika, volgens dr. P. Lens in het
Elsevier artikel van 3 december jl,
reeds bemoedigende resultaten op-
geleverd.

Tot slot meen ik de gevoelens van
vele Heerlerheidenaren te mogen
interpreteren als tweede rangs bur-
gers. Men vraagt zich dan ook af:
waarom op Heerlerheide de meeste
sub-kampjes zyn gevestigd; waar-
om de wrakken op Heerlerheide, de
sloopterreinen en als klap op de
vuurpijl de methadonverstrekking.
Houd Heerlerheide leefbaar!

HEERLEN F. van Ham

Huisvesting (2)
Naar aanleiding van het artikel
'Scouting niet meer welkom in
pand van raadslid uit Swier' van 12
december jl. willen wij van Scou-
ting Wijnandsrade het volgende
kwijt. Wij waren zeer verrast over
uitspraken van bepaalde personen,
gedaan in bovengenoemd artikel.
Wij zijn het er niet mee eens, daar
deze uitspraken schade toebrengen
aan het algemeen belang van Scou-
ting Wijnandsrade en welom devol-
gende redenen. Scouting is en blijft
politiek neutraal. Wij staan niet af-
wijzend ten opzichte van het pand
in Swier. Doorslaggevend voor ons
en voor de gemeenteraad zal het
vergelijkend kostenonderzoek zyn
dat nog besproken moet worden in
een raadsvergadering en waarvan
exacte cijfers nog niet bekend zijn.

WIJNANDSRADE J.Linssen
voorzitter Scouting

recteur van de huidige basis-
schoolLangeberg. Vrydag wordt
in het Langebergse parochiehuis
aan de Rembrandtstraat vanaf
19.00 uur receptie gehouden. De
leerlingen en leerkrachten ne-
men op 23 december afscheid
van hun directeur.

Muziekmutaties
Tydens de jaarvergadering van
de harmonie St. Caecilia Bingel-
rade werd de heer P. Lindner
met algemene stemmen tot voor-
zitter gekozen. Hij vervangt de
heer E. Heijnen, die onlangs
overleed.

Methadon (4)
Naar aanleiding van de publiciteit
rond de methadonverstrekking op

De heer H. Maassen uit Schaes-
berg is benoemd tot secretaris
van het Vocaal Ensemble Musica
Cantat.

een eerder stadiumal op bestuurlijk
niveau plaatsgevonden. De Heer-
lense Verpleegklinieken hebben na-
melijk plannen om in de toekomst
in het bejaardenhuis een dependan-
ce op te richten.

I VanI j»lpEN
onze verslaggever

' Stanri ~ De veertigjarige John
I » hoofHUlu.LandSraaf' coördine-I^klinTl b" de Stichting Ver-

? r\ ken Heerlen en belast
I . i*iek ge^kse leiding van de.ör- AriS door het bestuur vanIHw enshuis in Gulpen aan-NuitL °m tijdelijk de"«te^' 1 van de zorg in het te-II waarborgen.

' Jfï^e tti^iivertand is voor onbe-\t üitfieL °?r de Verpleegklinie-
_»" 20a !e,?d aan het bejaarden-
Ï^Stoh end heeft het be-
■?. „ Oulpense bejaarden-
i>Nr porige week donderdag di-
r s*n h*nL Bastings en Hans

ef gesteld verzorginS> °P non-

„Myn taak is nu om in Gulpen alles
weer in een rustig vaarwater te krij-
gen", zegt John Silvertand. „Deze
week vindt een bestuursvergade-
ring plaats en dan zal een soort
werkplan worden opgezet".

Hoensbroek

Voorzitter
KvK Heerlen

De heer Schiffelers, directeur
van het Fonds van Sociale Instel-
lingen te Treebeek-Brunssum,
zal op 19 januari aanstaande by'
de algemene ledenvergadering
van de Kamer van Koophandel
te Heerlen voorgedragen worden
als de nieuwe voorzitter. Dit ge-
beurt in het kader van vierjaar-
lijkse wisseling die het bestuur
van de Kamer van Koophandel
ondergaat.

Schinveld

Op 20 decemberzal Marinus van
Kampen, Doorvaartstraat 26 te
Brunssum, van het kantoor
Schinveid 40 jaar in dienst zijn
van de PTT. Met ingangvan deze
datum gaat hij gebruik maken
van de VUT-regeling. Ter gele-
genheid van dit jubileum wordt
hem een receptie aangeboden
die gehouden zal worden in hotel
W. Kleuters, Haagstraat 5 Mer-
kelbeek op zaterdag 17 decem-
ber a.s. van 18.30 tot 20.30 uur.
Als plaatsvervangend kantoor-
houder reisde hij ruim zes jaar
door Limburg om kantoorhou-
ders te vervangen die wegens
ziekte of verlof niet actief kon-
den zijn. Vanaf 1970 was hij drie
jaar in Simpelveld, acht jaar als
kantoorhouder in Schinnen en
vanaf 1 juni 1981 op zyn laatstbe-
noemde bestemming in Schin-
veid. Marinus gaat zich geheel
wyden aan zijn hobby's: postze-
gels en kanaries.

" Buurtvereniging Laewenweide
vraagt spullen om op een rommel-
markt te verkopen. Men kan bellen
naar Bert Basten, S 272862 ofArno
Peters, « 271729.

Heerlen

Dependance
C'eidinp" heeft de heer SilvertandiNep? ?Ver 260 Patiënten en 150
K bij rif n' Hij is veertien
Pieten stlchting werkzaam. DeK*T" met Gulpen hebben in

Geslaagd
Aan de technische Universiteit
van Eindhoven slaagde Frank
Schnitzeler uit Landgraaf voor
het ingenieursexamen in de
technische natuurkunde.

Behulpzaam
„Voorlopig gaat in het luisteren
naar de mensen en het kennis ma-
ken met het personeel en de bewo-
ners veel tijd zitten", vervolgt hij.
„Inmiddels heb ik gezelligtussen de
mensen myn boterham gegeten.
Dan komen de tongen los. Ze zijn
zeer behulpzaam en vriendelijk. Het
is ook niet zo dat ik hier een chaos
heb aangetroffen. Alles verloopt
correct. Ik probeer nu alles zo goed
mogelyk uit te kristalliseren. Bin-
nenkort zal ik ook met de OR, bewo-
nersraad en staf rond de tafel gaan
zitten".

" In het dienstencentrum De Kof-
fiepot vindt vandaag vanaf 15.00uur
de kerstviering plaats voor alle
ouderen uit Hoensbroek. Toegang
gratis.

" Morgen wordt in De Koffiepot
een groot kwajongconcours gehou-
den. Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij mej. Olislagers van de
administratie.

" In het kleine kerkje aan de markt
wordt zaterdag om 17.00 uur een
oecumenische viering gehouden
met als thema 'grenzen.

Schaesberg

Jubilarissen FNV
De afdeling Schaesberg van de
Industriebond FNV nuldigde
onlangs twee jubilarissen. De
heer W. Triepels vierde zijn 60-
-jarig lidmaatschap en de heer H.
Kuipers maakte 40 bondsjaren
vol.

Verpleger
De interim-directeur werkt in Gul-
pen op persoonlijke titel en respec-
teert de doelstelling van het dr. Ac-
kenshuis. Zyn funktioneren bij de
Verpleegklinieken Heerlen heeft
hier niks mee te maken. Hij is zelf
verpleger en neemt tevens de funk-
tie van hoofd verzorging voor zyn
rekening. Er komt dus op korte ter-
mijn geen vervanger voor de heer
Janssen. Of dit ook op langere ter-mijn te combineren is, hangtvan de
praktijk af. Wel is het opvallend datgisteren enkele zieke personeelsle-
den het werk weer hebben hervat.

Waarderingsspeld
voor brigadier

„De eerste verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van hun kin-
deren in het verkeer ligt by de
ouders zelf. Het is te gemakkelijk
om te zeggen dat 'ze' (politie,
overheid) het maar moeten doen.
Het zou zelfs normaal moeten
zyn dat ouders verkeersbrigadier
blijven, ook als het eigen kind
van school is".
Zo luidde het verhaal dat Kerkr
raads plaatsvervangend commis-
saris Van Daatselaar richtte tot
de ouderbrigade van de Ansel-
school uit Hopel. Jeanny Ligter
bracht de oproep van Van Daat-
selaar al in de praktijk en voor
tien jaar trouwe 'oversteek-
dienst' ontving zij eergisteren de
vergulde waarderingsspeld.
Tegelykertyd werd afscheid ge-
nomen yan mevrouw J. Middel-
hoven, die drie jaarlang als coör-
dinatrice van de ouderbrigade
werkte. Deze maakte van de ge-
legenheid gebruik om de ouders
op te roepen 'de veilige weg' te
nemen. „Ouders nemen met hun
kinderen vaak een andere weg
dan waar verkeersbrigadiers
staan. Komen de kinderen alleen
naar school dan bestaat het ge-
vaar dat ze dieroute blijven vol-
gen."

Ubachsberg

" Het damescomité van de Tom-
melaere van Herle houdt zaterdag
om 14.00 uur kinderkienen in café
Stad Heerlen.

" Het Nederlands Wandel Comité
heeft voor zondag wandelingen van
7, 15 en 25 km uitgezet. Startplaats
is het parochiehuis aan de Maas-
straat 110 teBeersdal. Voor de lange
route kan men tussen 8.00 en 12.00
uur starten. De 7 en de 15km starten
tussen 8.00 en 14.00 uur. Deelname
kost met sticker twee gulden en
zonder sticker f 1,50." Postduivenvereniging Wilhelmi-

na houdt zaterdag van 10.30 tot 16.00
uur in verenigingslokaal Theunis-
sen de jaarlijkse verenigingsten-
toonstelling.

" De beheersraad Buurthuis Molt
houdt morgen om 20.00 uur kerst-
kienen. De zaal gaat open om 18.30
uur.

Onderbanken

"lelijk Zuid-Limburg

k'achten over bezorging
fe (739881)

nt0«r Heerlen: 739911
(Ch2f r l°°nen
Wi*. IfS'^edactie) s 425335Cs?*9stra* 7103l7C,eur Heerlen>
fe? Wi,,em*Ci 406-15890
H 045-422345
*7?4R8^ijakke's

Kerkrade: 455506

f35^ d«" Camp

J*<& Schellen

Over de twee op non-actief gezette
mensen wenst de heer Silvertandgeen oordeel te geven. „Dat is mijntaak niet", besluit hij. „Door mijn
werk ben ik bekend met de situatiein een bejaardenhuis. Het is zaak al-les in Gulpen goed draaiend te hou-den, waarbij ik de steun krijg vaneen zeer deskundig bestuur".

Brunssum
" Het rijdend kantoor van het
AZM/VGZ staat iedere donderdag
van 9.00 tot 10.30 uur op A ge Water
in Schinveid, van 11.00 tot 11.45 uur
op plein Douve in Merkelbeek en
van 12.15 tot 13.00 uur by het Ont-
moetingscentrum te Bingelrade.

" De Stichting Wereldwinkel On-
derbanken zoekt vr'iwillige mede " In het Unitasgebouw wordt za-

terdag van 10.00 tot 14.00 uur een
vogelmarkt gehouden.

" De postduivenvereniging Hoog-
ste Punt houdt zondag vanaf 11.00
uur een clubtentoonstelling in zaal
Conemans-Zinzen.

Afscheid
adjudant
Elschott

Adjudant G. Elschott neemt
morgen, vrydag, afscheid van
het politiekorps Heerlen. Hij
maakt op 58-jarige leeftijd ge-
bruik van de VUT. De heer El-
schott kwam op 1 maart 1953 in
dienst by de gemeentepolitie
Heerlen. Hy' is vervolgens werk-
zaam geweest by' diverse afdelin-
gen in het korps. 1 januari 1980
werd hy' bevorderd tot adjudant,
chefvan het stafbureau. Op 1 fe-
bruari 1986 volgde zijn benoe-
ming tot leider van de bijzondere
recherche. In deze functie was
hij ook veelvuldig werkzaam bij
het regionale recherche by'stand-
steam.Morgen is er van vijf tot
half zeven een afscheidsreceptie
in het restaurant van het hoofd-
bureau.

Meester
Jo Cox

vertrekt
Met ingang van het volgend jaar
neemt Jo Cox afscheid van het
onderwijs in Brunssum, door ge-
bruik te maken van de DOP-re-
geling (Doorstroming Onderwijs
Personeel). De heer Cox zat meer
dan dertig jaar in het onderwijs.
Hij werd in 1970 benoemd tot di-

oostelijke mijnstreek
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Recentelijk nog brachten enkele
leden van de stichting een be-
zoek aan de sloppenwijken om er
een lading goederen en kerstca-
deaus voor de kinderen te over-
handigen. Bij die gelegenheid
toonde hoofdleidster Godelieve
Houben nog eens ondubbelzin-
nig deacute noodzaakvan finan-
ciële en materiële steun van de
stichting. Momenteel is de hulp-
organisatie bezig met de bouw
van een opleidingsinstituut voor
leidinggevenden in de dagcentra
en internaten voor de verwaar-
loosde kinderen in Lissabon.

" Schrijnend voorbeeld van de leefsituatie in de krotten-
wijken van Lissabon. Moeder en kroost wonen samen in een
barak van een paar vierkante meter

OOSTELIJKE MIJNSTREEK
JOURNAAL

" Adjudant G. Elschott.

w^ Van onze verslaggever
6 fracties Lenoir, PvdA/PPR en CDA in Nuth heb-

jl Co ,jSc*agavond tijdens deraadsvergadering kritiek geuit op
en v,!ege inzake een offerte voor het Volkshuisvestingsplan.
Ü^n -Werden verweten slechts één offerte te hebben laten
*bten oor. de controle van de kosten werd even gebeld met
ït__j en in Voerendaal. Het college maakte zich er, volgens
'""aadk et ene >cfantJe van Leiden' vanaf. Uiteindelijk keurdea het voorstel met algemene stemmen toch goed.

Lenoir was wel bereid om het op
een akkoordje te gooien. Als het col-
lege zou beloven voortaan twee of-
fertes te laten maken, dan zou zijn
fractie het plan steunen. Het college
stemde daar mee in. Ook Kockel-
korn en Hamers deden er vervol-
gens het zwijgen toe.

Met die laatste opmerking kon op-
positieleider Fons Lenoir geen vre-
de hebben. „Deze raad heeft als be-
leid steeds twee offertes aan te vra-
gen. Dat is door ons bepaald en niet
door de ambtenaren in Voeren-
daal".

I telijk is nood-
| üw. om een adequaat woning-
J 'kns^ volkshuisvestingsbeleid

toiscK te voeren. Het Eco-_ Hb ür„ .technologisch Instituut
" off

g (ETIL) maakte de offerte.
KA-er e t̂e te weinig", meenden de
Bftorn an Hamers en Hub Koc-
»houriVan de PvdA/PPR.
I MauriceKerkhofs zei op

Bord »p ,maar moeilijk een ant-
BfHr,» kunnen geven. „De ver-*d e ,?e£ met ETIL waren altijd
_ttis ad ovendJen hebben ze ons
jfctip Vles gegeven", luidde zijn

Heid
■^Pnjs van het plan is volgens

dewethouder even hoog als van elk
ander extern bureau ii» Limburg.
Althans dat werd hem door ambte-
naren in Voerendaal verteld.

REDACTIE: 739282

werkers. Aan een administratieve
kracht is dringend behoefte.

Fondswervingscampagne in Landgraafs stadscentrum
in het armste land van Europa
ontbreken humanitaire basis-
voorzieningen als water, licht en
riolering terwijl de ontelbare
plastic en houten barakken voor
huizen moeten doorgaan.

_L ümburgs dagblad

Kerstevenementen

in gesprek

Per Persoon
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" De voormalige Ajax-voorzitter Ton Harmsen zal zich zondag
ter beschikking stellen van de FIOD.

De drie, en straks waarschijnlijk
nog meer arrestaties komen Mr.
Nico Gianotten slecht uit. Gianot-
ten, met een delegatie van de leden-
raad al maanden op zoek naar een
nieuw bestuur voor Ajax, merkte al
eerder op dat de speuracties van de
fiscus, plus een mogelijke financiële
navordering, potentiële kandidaten
flink afschrikt.
Jan Huijbregts, secretaris van het
séctiebestuurbetaald voetbal, sprak
gisteren namens de KNVB zijn af-
keuring uit over het bestaan van een
zwart geld-circuit en het ontduiken
van belasting bij Ajax. „Wat dat be-
treft stellen we ons zeer principieel
op. We betreuren het in hoge mate
dat het voetbal door zwart geld in
opspraak komt".

Voorzitter Walter van Austria Wien
heeft toegegeven dat Ajax zich bij
de verkoop van Gasselich indertijd

De FIOD startte eind vorig jaar met
het onderzoek naar een zwart geld-
circuit en belastingontduiking. Vol-
gens de persofficier is „geld van de
aankoop en verkoop van spelers
niet terecht gekomen op de plek
waar het had moeten terechtko-
men". Het zou gaan om de transfers
van de Denen Henning Jensen, Sö-
ren Lerby en Frank Arnesen, de
Oostenrijker Felix Gasselich en de
Nederlanders Simon Tahamata,
Wim Kieft, Tscheu La Ling en Piet
Hamberg.
Inter Football/Maarten de Vos be-
middelde indertijd bij de transfers
die speciaal de aandacht van de fis-
cus hebben getrokken, dievan Jen-
sen (afkomstig van Real Madrid) en
Gasselich (verkocht aan Austria
Wien). Het bureau was eveneens be-
trokken bij de verkoop van Kieft
aan Pisa en Tahamata aan Standard
Luik.

zoek van de FIOD richt zich op fi-
nanciële malversaties bij Ajax in de
periode „vanaf het begin van de ja-
ren tachtig tot niet al te lang gele-
den", aldus De Wit. In die periode
waren achtereenvolgens Ton
Brandsteder, Loc Bartels en, sinds
vorig jaar, Klaas Bakker penning-
meester van Ajax. Volgens het
weekblad Nieuwe Revu is ook
Maarten de Vos, directeur en mede-
oprichter van het sportmarketing-
bureau Inter Football, voormalig
adviseur van het Ajax-bestuur en
betrokken bij diverse transfers van
spelers, inmiddels als verdachte
aangemerkt.

De drie verdachten die gistermid-
dag werden vastgenomen, zijn op
verschillende politiebureaus dit om
ze geen gelegenheidte geven met el-
kaar van gedachten te wisselen in
Amsterdam verhoord door recher-
cheurs van de FIOD. Volgens pers-

Mr. De Wit, persofficier van de Am-
sterdamse justitie, gaf gisteravond
toe datTon Harmsen deel uitmaakt
van het elftal verdachten. Harmsen
was van augustus 1978 tot septem-
ber van dit jaarvoorzitter van Ajax.
De ex-voorzitter, nog steeds lid van
het sectiebestuur betaald voetbal
van de KNVB en naar eigen zeggen
bij Ajax opgestapt wegens bedrei-
gingen, wordt evenals de andere
verdachten valsheid in geschrifte en
belastingontduiking ten laste ge-
legd.

Harmsen verblijft momenteel voor
zaken in het buitenland. De ex-prae-
ses, die de beschuldigingen altijd in
alle toonaarden heeft ontkend, heeft
toegezegd zich zondag bij terugkeer
onmiddellijk ter beschikking te zul-
len stellen aan rechercheurs van de
FIOD.
Het fiscaal strafrechterlijk onder-

AMSTERDAM- Met hetarresteren en verhoren van een ex-speler
en twee voormalige bestuursleden is het onderzoek van de Fiscale
Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) naar financiële malver-
saties bij Ajax nog niet afgerond. Het aantal verdachten bedraagt
in totaal elf plus de vereniging Ajax als rechtspersoon. De politie
en deFIOD rekenen tevens twee andereex-voetballers, twee voor-
malige werknemers, drie ex-bestuurders en een nauw met Ajax
verbonden man tot de verdachten.De naam van Piet Hamberg cir-
culeert als de inmiddels gearresteerde oud-speler.

van onze verslaggever officier De Wit dienen ook de ande-
re acht verdachten rekening te hou-
den met een verhoor en wellicht een
arrestatie. „In de loop van het on-
derzoek zullen we zeer zeker ook bij
hen terechtkomen", aldus De Wit.
„En dat zal niet al te lang meer du-
ren". ■

Bartels schakelde begin oktober,
toen bekend werd dat de FIOD de
boeken van Ajax aan een nader on-
derzoek wilde onderwerpen, on-
middellijk zijn advocaat in. „Lijkt
me een logische stap als je naam in
opspraak wordt gebracht". Volgens
de voormalige schatbewaarder zijn
alle zaken waar de FIOD zich nu
over buigt, afgehandeld door eerde-
re Ajax-bestuurleden. „Alleen de
laatste transfer, die van Gasselich,
vond plaats toen ik in het bestuur
zat. Maar toevallig was ik net op dat
moment ziek".

niet aan de regels hield. De club zou
'zwart' 150.000 gulden op rekenin-
gen van Maarten de Vos en Ton
Harmsen hebben gestort. Ajax zou
daarvoor in Zwitserland speciaal
twee bankrekeningen geopend heb-
ben.
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Ruil Suvriin-Hofman
in de maak

Mr. De Wit wilde niet ingaan op de
hoogte van de fiscale navordering
die Ajax binnenkort kan verwach-
ten. Het weekblad Nieuwe Revu
spreekt van een navordering van
minstens vijf miljoen gulden. Ajax
is overigens niet de eerste club die
zich in een warme belangstelling
van de FIOD mag verheugen. Eer-
der stond de belastingdienst al op
de stoep bij FC Amsterdam, FC
Utrecht en, meest recentelijk, Roda
JC.

Van onze sportredacties
DEN HAAG - Joop Worrel, lid
van de Tweede Kamer-fractie
voor de PVDA, meent dat de Fis-
cale Inlichtingen en Opsporings
Dienst (FIOD) op grote schaal
een onderzoek moet instellen
naar zwart geld in het betaalde
voetbal. Worrel reageerde daar-
mee op de aanhoudingen van
twee bestuursleden en een ex-
voetballer vanwege fiscale mal-
versaties bij Ajax.

Worrel pleit
voor uitgebreid
onderzoek naar

zwart geld

door fred sochacki
j^HKRADE-Dat de komende winterstop voor deLimburgse eredivisionisten, met name
v°ua JC en VW een turbulente periode zal worden, staat op voorhand vast. De Kerkrade-ren zullen koste wat kost de aansluiting met de subtop proberen te herstellen, terwijl
Sy het degradatiespook te lijfwil gaan. Tegen dat licht bezien zijn er op de spelersmarkt
t^ele ingrijpende veranderingen te verwachten. De opvallendste: Wilbert Suvrijn vertrekt

Feyenoord en inruil daarvoorkeert René Hofman terug op zijn oude Kerkraadse nest.
°°rts aast Roda JC-trainer Jan Reker op VW-middenvelder Remy Reynierse.

„In de sportwereld zijn de ge-
ruchten over zwart geld bekend
en daarom denk ik ook dat het
goed is dat de FIOD daar nu een
echt onderzoek naar instelt", al-
dus Worrel gisteravond in eenre-
actie op de vermoedens van een
zwart geld-circuit bij de Amster-
damse club. „We hebben ook het
geval-Roda JC gehad. Dit is, he-
laas voor de sport moet ik zeg-
gen, het tweede geval".

DEVENTER - Bart Veldkamp uit
Den Haag heeft gisteravond in De-
venter de derde wedstrijd van de
marathonzesdaagse gewonnen. Yep
Kramer heeft de leiding in het alge-
meen klassement.

Marathonzege
Bart Veldkamp

" WILBERT SUVRIJN
...Feyenoord...

HfJ^il daarvoor zouden een Of
,-?rdere Roda JC'ers - sprake is
K. Manuel Sanchez Torres, Silvio

of Huub Smeets - de
j} *-gelederen gaan versterken.
ify is nogal wat", reageerde
Vlei}oord-trainer Rob Jacobs op

Suvrijn-Hofman. „Ik geef toe
fy. lk dringend behoefte heb aan
L verdedigende middenvelder.geoord heeft veel doelpunten
V°ord maar ook veel moeten ml-
l^8eren. Er is geen evenwicht in
k, elftal. Op het verlanglijstje
HsC* een verdedigende middenvel-
(fe b°venaan en op langere termijn
\, sPits van internationale allure.
\»e.n de kwaliteiten van Wilbert
iw'jn en hij zou de welkome aan-
Vug voor mÜn elftal zyn. Daar-
ltf beweer ik niet dat hij op korte
jjplh inderdaad beschikbaar zal
L^°or ons. Dat is nieuwvoor my.
%?* °ok René Hofman niet zonder
Ks of stoot afstaan".
\ alleszins begrijpelijke reactie
sC Jacobs met het oog op de aan-
CJ^e ontmoeting tussen Feyen-
\l en Roda JC. Feit is dat René
flf.jpc.n lievervandaag dan morgen

lip de rug toekeert. En Jan Re-
niets liever zien dan een

ilfj'erspits in zyn elftal, waardoor
WetlBte van John van Loen veel
X ' uitgebuit zou worden. Roda
W^'l de flanken sterker gaan be-
'tvj*1 en denkt naast Hofman aan

Marcel Peeper voor
Remy Reynierse zou

middenvelder moeten wor-
de lijnen moet gaan uitzet-

J^^VV-spelbepaler, de oogappel
L,**eker, leeft in onmin met zijn
VjL'ge coach Leo van Veen. Het
\VJct is zelfs zo hoog opgelopen
V Veen Reynierse niet eens
Cr »n de basis heeft staan. Van-
'ÜJ? heeft VW-manager Wiel
O^en een gesprek met de dissi-
S$J- De manager het zich voor dat

ontvallen niets te hebben
i/^n speler die op de tribune zit.

" Beeld van de strijd tussen Herschi/V en L en SEW. Foto: PETER ROOZEN

sprong bracht. Op dat moment ver-
slapte even de concentratie aan Ge-
leense zyde. SEW profiteerde dank-
baar en bracht nog voor rust de
stand op 7-8 in Noordhollands voor-
deel.

V en L is
ongeslagen
status kwijt

Geleense koploper kan landskampioen SEWniet verrassen

Piet Kivit hield zijn dames bewust
lang in de kleedkamer om weer op
adem te komen. Het beweeglyke
spel van SEW had immers veel
kracht gekost. Tien minuten hield
de thuisclub het hoge tempo nog
vol: 11-11.Daarna vloeide de kracht
weg en beslisten de gasten binnen
acht minuten het duel: 11-15. Ook
de dubbele mandekking op Hage-
man en Van der Velden mocht niet
mer baten. „Ik moest iets probe-
ren", verklaarde Piet Kivit deze
strategie. Volgens zijn collega aan
de andere kant gaf die taktiek SEW
zoveel- vrijheid dat de winst niet
meer in gevaar kon komen.

V en L was een verslagen ploeg, al
pleit het voor de Geleense dames
dat er tot het laatste fluitsignaal ge-
vochten werd voor een beter resul-
taat. Dat was echter vechten tegen
de bierkaai. Geroutineerd speelde
SEW de wedstrijd uit en tracteerde
V en op een ruime nederlaag: 13-20.

GRONINGEN - Na Herschi/V en L
wist zich gisteravond ook VGZ/Sit-
tardia te plaatsen voor de achtste fi-
nales om de Nederlandse handbal-
beker bij de heren. In het Gronin-
gen won VGZ/Sittardia gisteravond
na een 9-13 voorsprong bij rust met
20-24van Sparta '75. In de beginfase
werd Sparta al snel op een 1-6 ach-
terstand gezeten die slag is de thuis-
ploeg niet meer te boven gekomen
al werd het in het midden van de
tweede helft nog even erg spannend
toen Sparta wist terug te komen tot
16-18.
Andere uitslagen van gisteravond
waren EDH-Dalfsen 22-18 en De
Blinkert-Grol 22-12.

(ADVERTENTIE)

Exclusief voor
Limburg

meesterlijke kleding

Wiel Eijssen modeshop
Theaterpassage 13,Kerkrade

Telefoon 045-4546171 f ■

VGZ/Sittardia
bekert verder

Uitslagen: Heren: 1.Veldkamp (Den Haag),
2. Pieterse, 3. Van der Pauw,4. Ruitenberg,
5. Evert van Benthem, 6. Van Wijhe, 7.
Maarssen,B. Oliemans, 9. Biemond, op 1
ronde: 10. Kramer, 11. Van Kempen,l2.
Jasch, 13. Emiel Hopman, 14. Schalij, 15.
Vunderink. Klassement na drie dagen: 1.
Kramer 71 punten, 2. Van Kempen 54, 3.
Schalij 45,1, 4. Ruitenberg, De Boer 43, 6.
Kromkamp 42, 7. Dijkstra 38, 8. Pronk 37, 9.
Veldkamp 35,1, 10. Pieterse 34. Dames: 1.
Van Tol (Nes a.d.Amstel), 2. Hoogendijk, 3.
Moolhuizen, 4. Tomperowska (Pol), 5. Dick-
hout. Klassement: 1. Hoogendijk 28,1 pun-
ten, 2. Van Tol 25,1, 3. Moolhuizen 22, 4.
Tomperowska 21, 5. Keulen 18,1.

was de eerste om na afloop van het
door 600 toeschouwers bezochte
duel toe te geven dat de opponent
van gisteravond een maatje te groot
was. „In de huidige samenstelling is
SEW te sterk voor V en L. Maar, al
wil ik dat niet als excuus aanvoeren,
als mijn ploeg verschoond was ge-
bleven van zoveel blessures zouden
we op zijn minst gelijke tred kun-
nen houden met SEW."

„Suvrijn is mijn aanvoerder en die
verlies ik niet graag", reageerde Jan
Reker desgevraagd. De Roda-trai-
ner vond het te prematuur om nu al
op de gebeurtenissen die in de win-
terstop hun beslag moeten krygen
vooruit te lopen. „Er is nóg niet ge-
sproken", aldus Reker. „Dat ik ge-
charmeerd ben van een speler als
Remy Reynierse weet iedereen. Ik
heb met hem samengewerkt bij
VW. Het is geen makkelijke jon-
gen, maar ik heb geen problemen
met hem gehad. Hy is een van de
weinige spelers die een ploeg op
sleeptouw kan nemen. Ik zou hem
er graag bij hebben by Roda JC".

Sinds enkele jaren onderhouden
Hendriks en Hans Kraay, Feyen-
oord-directeur, vriendschappelijke
banden. In Kraays PSV-periode
kwamen beiden tot zaken. Ernie
Brandts en Piet Wildschut werden
aan Roda JC afgestaan, terwijl Hans
Kraay toen al duidelyk het door-
schemeren gecharmeerd te zijn van
Wilbert Suvrijn. Die voorliefde
kreeg steeds meer gestalte toen dui-
delijk werd dat Feyenoord aan een
type-Suvrijn dringend behoefte
had. Nu lijkt het erop dat Hendriks
en Kraay de handen weer ineen
hebben geslagen om voor beide
clubs tot een zo gunstig mogelijke
oplossing van de problemen te ko-
men.

Belangrijk in het hele spelerscar-
rousel is de rol van Roda-sponsor
Nol Hendriks. Hij was degene die
Wilbert Suvrijn indertyd van Fortu-
na Sittard naar Roda JC haalde. Hij
zal zijn fiat moeten geven aan de op
handen zijnde ruilbeurs. En als het
een en ander niet met gesloten beur-
zen te verwezenlijken valt zal Hen-
driks, die zich garant heeft gesteld
voor een sluitende Roda-begroting,
bijspringen.

VW wil duidelijkheidin de situatie
en zal aan de hand van het onder-
houd al dan niet beslissen mee te
werken aan een ruil met een of
meerdere Roda-spelers.

door dick
bruynsteyn

door ivo op den camp
GELEEN - De damesploeg van
Herschi/V en L is er gisteravond
niet in geslaagd de critici de mond
te snoeren. Tegen landskampioen
SEW verloor de Geleense ploeg
haar ongeslagen status: 13-20. Een
resultaat dat niemand echt verbaas-
de, want de Noordhollandse dames
staan bij insiders te boek als de ge-
doodverfde titelkandidaat. In elk
geval is door ditresultaat de span-
ning aan de kop van de ranglijst in
de eredivisie zaalhandbal bij de da-
mes volledig terug. V en L en SEW
leiden nu samen met twintig punten
uit elf wedstrijden. Piet Kivit viel het verlies niet echt

koud op de maag. „Ik heb mijn
speelsters een compliment gegeven.
We hebben alles gedaan wat binnen
ons bereik ligt. Helaas zit er op dit
moment niet meer in. Gelukkig
hebben we nu drie weken rust, zo-
dat de blessures in rust verder kun-
nen genezen. Er is geen man over
boord. We staan samen met SEW
bovenaan."

V en L zat het, qua blesssures, ech-
ter niet mee dit seizoen. Gister-
avond werd Piet Kivit al na vier mi-
nuten geconfronteerd met een nieu-
we tegenvaller. Astrid ter Beke
moest op dat moment met een en-
kelblessure het speelveld verlaten.
„Daardoor werden mijn mogelijk-
heden om te wisselen eigenlijk al
van meet af aan weggenomen",
vond Piet Kivit. Tegen mindere te-
genstanders kon V en L dit euvel
meestal goedklaren, maar SEW was
een maat te groot.

V en L verbaasde tot nu toe vriend
en vijand met weinig fraai, maar
oerdegelijk handbal. Op karakter
werden werden schier onoverbrug-
bare achterstanden nog vereffend.
Dat bracht V enL niet alleeneen on-
geslagen koppositie, maar boven-
dien twee punten voorsprong aan
de vooravond van de topper van gis-
teravond. SEW, met zes internatio-
nals hofleverancier van het nationa-
le team, liet echter niets aan het toe-
val over en demonstreerde op over-
duidelijke wijze wie op dit moment
de sterkste ploeg in Nederland is.

Herschi/V en T -trainer Piet Kivit

"Maar zelfs tegen SEW kon de thuis-
club de tweestrijd lang volhouden.
Het sterkste wapen van de tegen-
stander, de snelletegenaanval, werd
goed aan banden gelegd. Bovendien
speelde V en L aanvallendeen pui-
ke partij handbal, hetgeen de ploeg
van Piet Kivit na 23 minuten in de
eerste helft zelfs op een 7-4 voor-

Doelpunten V en L: Mirjam Collart 6 (4
strafworpen), Ingrid Segers 3, Natasja Kivit
2, Karin Pisters 1, Diana van der Veer 1.
Doelpunten SEW: Kitty Vonhof 6 (1 straf-
worp). Esther Hageman 5 (3 strafworpen),
Alice Zonneveld 3, Lydia van der Velden 2,
Wendy Kerssens 2, Karin de Goyer 1, Elly
Laan 1. ,

" RENE HOFMAN
...Roda JC...

Limburgs Dagblad sport sport

Oud-speler en twee
ex-bestuursleden
Ajax gearresteerd

Ton Harmsen verdacht van financiële malversaties

Roda-trainer Reker aast op VVV’er Reynierse

Turbo’s Tobsport



w Verzekerd van een prima ski-vakantie? I
Dan eerst even naar het ANWB-kantoor. 1
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OPEN DAGEN
reis- en passagebureaux

CSQLAIjiS
Vanaf 19 t/m 31 december

volop feest aan de

Bongerd 9 te Heerlen
Kom kijken naar ons geheel gerenoveerd kantoor en
overweldigend reizenaanbod!

Burgemeester P.H. van Zeil zal op 17
december om 14.00 uur ons kantoor

officieel heropenen.

Tijdens de open dagen kunt u onder het genot van
een drankje ook alvast een kijkje nemen in de
nieuwe zomergidsen.

Want... als u nog vóór 1 februari uw vakantie boekt,
ontvangt u van ons een leuke attentie.

A~.,~. »,. »„_„,„ GARANTIEFONDSApproved Agents reisgelden

Ook vestigingen in:
Maastricht, Sittard, Venlo, Eindhoven, Weesp

105144
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AFSCHEID NA 22 JAAR

GALLERY „IRAN"
gaat sluiten, en houdt daarom een

TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP
in Perzische en Oosterse tapijten

Alles met kortingen tot 70%
beneden winkelwaarde!

Alles moet weg, dus: OP = OP
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen. Te1.045-719450

Ook zeer excl. zijde tapijten.
U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen.

GALLERY IRAN
Rijksweg-C 33 d, Geleen, naast Musica. Tel. 04490-55003

LET OP! SLechts 12 dagen. Hartelijk welkom. Entree vrij!
Wij danken onze klanten in Limburg en omgevng voor het geschonken

vertrouwen dat wij in al die jaren hebben genoten.
ledere dag geopend vanaf 10.00 uur.

Zondag 18 december geopend.WmWmmmmmWmmmWmWmmmÊmWmmWm^mWm\
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H Nu een Panda of Uno rijden 3
ly maar pas betalen in 1990.* I

l Cy __P~ïr *^^_t_ u^kammtéhtM- ' ' ? '■'*' ''■ ___________________'---'- _■____.< _9| *^ *

"Voor een nieuwe Panda of Uno kunt u tot in ja- meest geavanceerde auto in zijn klasse. Met
Ifl nuari 1990 een renteloze leningkrijgen met een mi- z>n verzinkte vitale carrosseriedelen, «-„ter- I^B
/fl eieren bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de ____J_ lll____P zn karakteristieke wigvorm en lange wielba- yW

cataloguswaardevan de nieuwe auto en niet meer wMBB, sis die zorgt voor uitzonderlijke binnenruimte. ____|
«bedragen dan de vereiste bijbetaling. Na 25% aanbe- dRp jl De vooruitstrevende Tipo is in uiterlijk, tech- H

pfSÜ SIJDPriÊIJrC inruil De zakenlimousine die imponeert door zn

K___t| IIIDENS de Fiat '88Finale kunt u rekenen .'^Smjl p\-!_\Y% sportiviteit. Zijn performance levert hij door:___BP_£>w*-";>"-'-^*""'"w'^^^^^ '■■::■-—">___________i ■MMÜS£mW'xW^

op een bijzondere waardering van uw hui- «f^fi BPBIPfI standaard een 5 versnellingsbak en een 2 liter _L _j
dige auto als u hem voor een nieuwe Fiat ImS gyÉj^gHKI motor met katalysator. Zijn stuurbekrachti-
gaat inruilen. Temeereen argument om uw __pß__jj_______| WW g'nBen m hoogte verstelbaar stuur. Zijn prijs I I

wL j autotemperament nog dit jaareen happy end mmkmm ■f*P^^^^J| |_| en zeker de leaseprijs, vanaf f 922,-excl.
_f J_ te geven. Op de Fiat '88 Finale. Tot en met ___Él_| ______■ BTW per maand,zijn een plezierige bijkom-

__■___! **"■ M Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Mm Kom naar de Fiat '88 Finale tot en met 2 januari a.s. bij elke Fiat dealer. BOCJO
\mm\\\mÊMm*êi .^^MïmÊmMÈMm^, immmmmM^^i^é^^^^, ÉÉ./<t.. \ .^ilifeii^te^^JÉÖ^

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL 04754 - 13 24 GELEEN: SITTYCAR
GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF
KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V.,DR. BAKSTRAAT 82, TEL 043 - 47 02 00 SITTARD:

SITTYCAR 8.V., PRES.KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44I , , -—^



HAMBURG - Resultaat trekkingen West-
duitse midweeklotto:: Trekking A: 1 - 4 - 5 -13 - 20 - 22.Reservegetal: 25. Trekking B: 3 -
12-24-31-39-41. Reservegetal: 21. Spel77:
9 4 0 14 5 6.

Armemarie Sanders
oogappel van

’De IJzeren Man’

Kerstgala in hippisch centrum WeertZondag begint het nieuwe indoor-
seizoen voor Claudia Elissen met
een meeting in Dortmond. De limie-
tenjacht gaatop 14 januariin Zwolle
van start met aansluitend wedstrij-
den in Sindelfingen, Karlsruhe,
Stuttgart. Lievin, Gent en Den
Haag. Met als mogelijkvervolg dus
in Den Haag (EK) en Boedapest
(WK). „Het zou derevanche zijn op
een totaal mislukt jaar".

t|yt^LEN - Al sedert jaren verza-«jy^ch de mondialevolleybalelite

* o ae jaarwisseling in West Euro-
1^ een sportief en financieel

iirL ekkelijk toemooiencircuit af teen. Traditiegetrouw bijten or-
*H atoren in Nederland en België

ts a^ van hoogwaardige
«he leireus' met het Centraal
oi^Dynamotoernooi in Apel-n als hoogtepunt.

l^arlemse Volleybal Week, die
■l^ande zaterdag van start gaat
■<H Kennemersporthal en duurt
INt met woensdag 21 december,

C de eerste pleisterplaats. Het
Vh°' 's de eerste serieuze klus
;W e manschappen van bonds-
%, A-rie Selinger na de voortref-
VI viJfde Plaats °P de Olympi-
Vs^Pelen van Seoel. Het deelne-W e'd bestaat voorts uit Grie-nd (nr. 3EK 87), Bulgarije (nr.
jta p 6), Canada en het spectacu-
> De wedstrijden staan50q aSen geprogrammeerd om
,V 21.00 uur, behalve 's zon-
\n?-00 en 1500 uur>- Kaartver-
L p

KÏ tot en met 23 december staat
Limburg het Euro-Win-

X(jCUit geprogrammeerd. Een

■^e waar dewereldtop bij de
\m ruimschoots is vertegen-
Sty' gd' Naast regerend wereld-orden China is de zilveren me-
%a lnnaar van Seoel, Peru, en.'^^enteel als bijna onklopbare
iV e iploeg ingeschatte spring-ut Cuba gecontracteerd. Het
Jl *l teams wordt aangevuld een
\j[ selectie, uitko-
IjtoL °nder de naam InternationalMjj ssadors. Gespeeld wordt om
itVhi? 21.00 uur, te beginnen in%H De halve eindstrijd
I?%] december op stapel in deAjjjJke Sporthal van Maaseik,■ dl de finales worden afgewerkt
\gember) in de Pibo Sporthal, Ageren.

X^ntraal Beheer-PZ/Dynamo-
'Vt,^' dat voor de zestiende keer
iSL ndt van 27 tot en met 30 de-
j\,Jr' trok tijdens de derde lus-

,'llf _gave in de gloednieuwe,
?K ele Ericalhal van APel". j(iQQeen record aantal bezoekersXx, Dit jaar lijken die cijfers op-» . overtroffen te worden. Oor-
lof/ onder meer dat de beide
W^ selecties na eenjaar afwezig-
iC* v&er acte dePresence geven op
!_= (j: °Üeybalklassieker. Wedstrij-
» eer! in de sfeer staan

<^ rt olympische revanche. Met
il^Cik dames_ en herenselecties3Sut "' vanweSe een boycot niet.(jftcj .?n Seoel, zullen er op ge-
||*{. 2']nom in Apeldoorn te be-
Wjjj, ,dat zij in Zuid Korea tot de\j lekandidaten zou hebben be-

P^l. e'nemersveld bij de heren be-
jto Canada, Cuba, DDR, Fin-

L ci„lfst-Duitsland, Nederland en
VSlii eams van AS Grenoble,Jstaanvoerder in Frankrijk)

"r^isator PZ/Dynamo. Het da-n°oi kent een absolute top-
IS^g met China, Cuba, DDR

Trainerscarrousel
jS - Piet Vogels, trainer
t?1ïq^kerveld, zal ook in het sei-
<Xg *990 bij de Heerlense ver-| *>. s als hoofdtrainer werkzaam

’Mister TT’ uit
bestuur stichting
Circuit Drenthe

ARNHEM - Jaap Tim-
mer maakt niet langer
deel uit van het bestuur
van de Stichting Circuit
van Drenthe. Dat be-
sluit werd genomen tij-
denseen speciale verga-
dering van het TT-be-
stuur, waarbij alle leden
(interim-voorzitter Jos
Vaessen, KNMV-voor-
zitter Jan de Vries, pen-
ningmeester Johan Wa-
genaar, de bestuursle-
den Johan van derVeen
en Grieto Halsema) in-
clusiefTimmer zelf aan-
wezig waren.

De positie van Jaap

Timmer stond al gerui-
me tijd ter discussie.
Tijdens een vergade-
ring op 28 september
van dit jaar, keerden de
bestuursleden Wage-
naar en Van der Veen
zich tegen Timmer, die
toen nog voorzitter was.
Geen van beiden kon
zich langer vinden in

het functioneren van de
man, die jarenlang het
'Gezicht' van het groot-
ste (motor)sportevene-
ment in Nederland was.
Maar op voorstel van
Limburger Jos Vaes-
sen, voormalig alge-
meen secretaris van de
KNMV en sinds dit jaar
directeur van het Cen-

Het complete Young Riders-
team, dat tijdens de Europese
kampioenschappen in Lanaken
verrassend zilver won, achter het
sterke West-Duitsland, zal in
Weert aantreden onder aanvoe-
ring van zilveren medaille-win-
nares Rian Laarakkers en Neder-
lands kampioene Miriam
Knoors. Bernadette Gelissen en
Rachel Manot completeren de
equipe. Thuisrijdster Gonneüen
Gordijn zal ongetwijfeld laten
zien dat ook zij tot de top van de
YoungRiders gerekend kan wor-
den.

Prix-niveau en in de strijd om de
Grote Prijs van Weert op zondag
zal hij zeker een woordje mee-
spreken.

traal Bureau Rijvaar-
digheid inRyswyk, gin-
gen Wagenaar en Van
der Veen destyds ak-
koord met een compro-
mis waarbij Timmer
zich terugtrok als voor-
zitter, maar wel deel
bleef uitmaken van het
TT-bestuur. Vaessen,
die tot interim-voorzit-
ter werd benoemd, zou
de positie van Timmer
nader gaan bestuderen
en over zijn bevindin-
gen in december nader
rapport uitbrengen.
Jan Timmer bekleedt
nu de functie van mar-
keting-promotor.

Op zaterdag staat de Prix des
Provinces op het programma,
een kuur op muziek voor paren.
De paren vertegenwoordigen de
provincie waarin zij wonen op
Prix Sint George-niveau.- De
Limburgse eer in deze rubriek
wordt hoog gehouden doorGon-
nelien Gordijn en Rian Laarak-
kers terwijl eveneens Jeanette
Haazen met Bernadette Gelissen
in deze rubriek van de partij zijn.
De toegang tot de wedstrijden is
op alle dagen gratis.

Van onze medewerker
WEERT- Van morgen tot en met
zondag organiseert de Stichting
Concours Hippique 'De IJzeren
Man' in het kader van de Kerst-
wedstrijden voor de vierde keer
een nationale dressuurwedstrijd
in het gelijknamige hippisch
centrum in Weert. Gezien de
voorgaande drie edities belooft
ook deze wedstrijd weer een na-
tionaal spektakelstuk te worden.

Ingrediënten hiervoor zijn het
beschikbare prijzengeld (ruim
34.000 gulden) waarmee Weert de
hoogst genoteerde dressuurwed-
strijd van Nederland is en de
aanwezigheid van bijna de com-
plete dressuurtop.
Naast Helene Aubert met Olym-
pic Mister X zal ook Anky van
Grunsven, in Seoel deel uitma-
kend van de Nederlandse equi-
pe, in Weert haar opwachting
maken. De meeste aandacht gaat
natuurlijk uit naar veelvuldig
Nederlands kampioene Arme-
marie Sanders, die vorig jaar in
Weert de harten van dezuiderlin-
gen heeft gestolen en natuurlijk
naar de 'plaatselijke' favoriet
Bert Rutten uit Hunsel. Met zyn
paarden Tabats en Zircoon viert
deze vakman momenteel een
succesvolle come-back op Grand

Magere bezetting
in Limburgse

tennistoernooien
delegeerde ook nog een fout ge-
maakt door geen gebruik te maken
van deAudi-ranking. Hierdoor is de
Noordhollander Nico Appel, die de
sterkste speler is (nummer 78), niet
als nummer één geplaatst, maar
slechts nummer drie. Heerlenaar
Rob van Oppen is daardoor tot favo-
riet gebombardeerd. Andere be-
schermde spelers zijn Coen Ver-
berkt uit Venlo en Rene Doornen uit
Heerlen.

Bij de dames komt de plaatsing wel
overeen met de Andi-ranglijst. Pau-
line Mulder uit Zevenbergen is op
papier de sterkste van de 13 speel-
sters. In de finale moet zij volgens
plaatsingCaroline Houben uitBeek
ontmoeten. Ook Ilse Leytens is ge-
plaatst, zodat zij in de halve finale
op Mulder moet stoten.

De plaatsing in de Cl-klasse heren
is: 1. Ron Vluggen (Kerkrade); 2.
Frank Thomas (Cadier en Keer); 3.
Jan Hasenoot (Puth). Bij de dames
waar slechts acht speelsters aanwe-
zig zijn, is de Duitse Aline Gott-
mann de favoriete»3

Van onze tennismedewerker
SITTARD - Komend weekeinde
staan in Limburg twee tennistoer-
nooien op het programma: de Open
Sittardse kampioenschappen in de
Carperionhal in Sittard en de Lim-
burgse jeugdkampioenschappen in
de Werthahal in Weert. De bezetting
is echter aan de magere kant.
De Sittardse organisatie is met het
samenvallen van beide titelwed-
strijden niet gelukkig. Riet Wolte-
ring: „Ik denk dat tussen Sin-
terklaas en Kerstmis een slechte pe-
riode is. Dat is vooral te merken aan
de 35+ categorie, waarvoor de be-
langstelling matig is. Door het sa-
menvallen met de jeugdkampioen-
schappen missen we ook nog de
jongeren".

Daarnaast is het ontbreken van de
A-klasse er de oorzaak van, dat in te-
genstelling met voorgaande jaren
amper B-spelers van buiten Lim-
burg aan het Sittardse toernooi zul-
len deelnemen.

Bij de plaatsing,heeft de bondsge-

" LONDEN- De Engelse autocou-
reur Martin Brundle komt volgend
seizoen uitvoor het formule 1-team
van Brabham. Brundle werd dit
jaar wereldkampioen in de klasse
van de sports-prototypes. Brundle
reed eerder voor Tyrrell en Zak-
speed 54 Grand Prix'. De Italiaan
Stefan Modena wordt de tweede
rijder bij Brabham.

" ORTHEZ - Basketbalclub Den
Helder heeft ook de tweede wed-
strijd voor de kwartfinale-poule
van de Europa Cup 3 verloren. Het
verschil was ditmaal slechts één
punt. In het Franse Orthez won de
plaatselijke club met 87-86. Eerder
verloor Den Helder met groot ver-
schilvan het Sovjetrussische Kiev.

" PARIJS - De uitslagen van de
gisteren gespeelde wedstrijden in
de eerste divisie van de Franse
voetbalcompetitie zijn: Paris SG -Monaco 0-2, Auxerre - Nantes 1-0,
Sochaux - Lens 2-1, Lille - Metz 1-1,
Toulouse - Cannes 4-1, Toulon -Bordeaux 1-0, Montpellier - Caen
1-0, Strasbourg - Matra Racing 1-1,
Saint-Etienne - Laval 1-0. Dinsdag:
Nice - Marseille 2-2.

" HUIZEN- De Nederlandse tafel-
tennisploeg is in Huizen de onge-
slagen status in de Superliga kwijt-geraakt. De ploeg van bondscoach
Jan Vlieg, die eerder de wedstrij-
dentegen Joegoslaviëen Frankrijk
had gewonnen,verloor met 2-5 vanhet eveneens nog ongeslagen West-
Duitsland. Het verlies stond na zes
van de zeven partijen vast.

" LONDEN - Everton, dat al ne-
gen wedstrijden ongeslagenwas, is
gisteravond door de bescheiden
tweede divisieclub Bradford City
uit het toernooi om de league-cup
gegooid.Bradford won de ontmoe-
ting voor de vierde ronde met 3-1.
Uitslagen League cup, vierde ron-
de: Bradford - Everton 3-1. Vierde
ronde replay: Nottingham Forest -
Leieester 2-1, Wimbledon - Queens
Park Rangewrs 0-1.

" ALTENMARK - De tweede af-
daling in de strijd om de wereldbe-
ker ski voor dames, die gisteren in
het Oostenrijkse Altenmark zou
worden gehouden, is niet doorge-
gaan wegens zware wind en hevige
sneeuwval.

" De uitslag van de zaalvoetbal-
wedstrijd Bouwkompas-t Brikske,
maandagavond gespeeld voor de
Hoofdklasse Zuid, was niet 6-0, zo-
als wij abusievelijk meldden, doch
4-3.

" LAUSANNE De European
Broadcasting Union (EBU) heeft
de uitzendrechtenvoor Europa van
deOlympische Winterspelen in Al-
bertville in 1992 gekocht. De EBU
betaalt het Internationaal Olym-
pisch Comité 37 miljoen gulden
voor de beelden. Het contract
wordt volgens een woordvoerder
van het lOC in Lausanne een dezer
dagen getekend.

" FRANKFURT - Na een demon-
stratie-toernee die Roemeense
turnsters begin deze maand door
West-Duitsland maakten, is trams-
ter Maria Cosma in de Bondsrepu-
bliek achtergebleven. De vlucht
van de tramster die sedert april
1981, toen Bela Karoly bij een toer-
nee in de Verenigde Staten achter-
bleef, met Adrian Goreac en Octa-
vian Bela in Deva de Roemeense
dames-selectie begeleidde, werd
pas gisteren wereldkundig. Maria
Cosma liet haar echtgenoot en een
achtjarige zoontje in Roemenië
achter -

Op dinsdag en woensdag beginnen
de wedstrijden om 10.30 uur. Op
donderdag 29 december starten de
kruiswedstrijden om 10.00 uur ter-
wyl de finales opvrijdag vanaf09.00
uur hun beslag zullenkrijgen. Kaar-
ten zijn te reserveren via het tele-
foonnummer 05750-22772 (tussen
18.30 en 20.00 uur).

(Europees kampioen), Peru, Tsje-
choslowakije (brons EK 87), Neder-
land, de gevreesde Italiaanse super-
formatie Olimpia Ravenna en
PZ/Dynamo.

Claudia Elissen (20) van Kimbria is
een van de weinigeLimburgse atle-
ten, die reële mogelijkheden heb-
ben om zich voor de kampioen-
schappen in Den Haag (EK) en Boe-
dapest (WK) te kwalificeren. De af-
gelopen jaargang werd alle energie
en inspanningen ten spijt, een aan-
eenrijgingvan teleurstellingen. Niet
alleen op het sportieve vlak. „Ook
de MEAO-studie kwam door reis-
en trainingstijden in het gedrang.
Het gevolg was dat ik het schooljaar
moet overdoen".

De EK en WK-indoor zijn momen-
teel detoverwoorden. Maar met 7.25
seconden heeft de atletiekunie,
gastgever in Den Haag, de teugels
bepaald niet laten vieren. „De limiet
op de 60 meter is vrij scherp, zeker
omdat ik pas 7.41 als beste tijd ach-
ter mijn naam heb staan. In eerste
instantie zou ik dan ook al tevreden
zijn met 7.31, maar in het achter-
hoofd blijf je dan toch met een ont-
vreden gevoelzitten".

NellieCooman, Elly van Hulst, Mar-
jan Olijslager, Frans Maas, Emile
Mellaard, Rob Druppers, Han Kul-
ker en Eric de Bruin zijn op basis

van in het verleden geleverde pres-
taties vrijgesteld van de limieten-
jacht voor de EK van 18 en 19 fe-
bruari. Maar zij kunnen dan ook on-
der optimale omstandigheden trai-
nen. „Ik kon verleden jaar met myn
trainerEric van Amstel terecht in de
Eurohal. Die is nu gesloten en de
baan is verplaatst naar Eelde. Ik
hoop daarom dat ik snel kan begin-
nen in de nieuwe hal, die bij het
MECC in Randwyck wordt ge-
bouwd. Wel ben ik blij dat we niet
meer op Sittard zijn aangewezen
voor deoutdoor-trainingen. De reis-
tijd kan ik nu besteden aan mijn
MEAO-studie".
Het komt Claudia Elissen niet
slecht uit dat Els Vader gestopt is
met atletiek. Aan een internationaal
kampioenschap mogen maximaal-
drie Nederlanders meedoen. Twee
deelnemers stonden altijd vast: Els
Vader en Nellie Cooman. De con-
currentie zat niet stil en daardoor
kwam de plaats van Elissen in het
gedrang. Na het afhaken van Vader
zit Elissen weer volop in de race
voor onder meer de estafetteploeg.

" In Weert zullen komend weekeinde alle ogen gericht zijn
op Armemarie Sanders.

Ze traint momenteel acht keer per
week: vier keer sprint, drie keer
kracht en een duurloopvan een half
uur, „om te ontspannen".

Volleybalcircus
start in Nederland

Vereldelitedames in Belgisch Limburg

Club schrapt
prestaties

David Jenkins
LONDEN - De naam van de Brit
David Jenkins, die maandag in San
Diego tot zeven jaargevangenisstraf
werd veroordeeld wegens smokkel
van anabole steroïden, wordt ge-
schrapt van deerelijstvan zijn vroe-
gere club Gateshead. Het bestuur
van de Gateshead Harriers heeft
unaniem besloten de prestaties van
Jenkins, die met de 4 x 400 meter-
.estafetteploeg tweede werd tijdens
de Olympische Spelen van Mün-
chen in 1972, door te halen. De at-
leet, die in 1975 lid werd van dever-
eniging, was houder van de clubre-
cords op de 100, 200 en 400 meter.

Brandstichting
Grieks voetbal

ATHENE -Bij de derde bekerronde
van het Griekse voetbal is het roerig
toegegaan. Er werd nogal wat scha-
de aangericht aan het Olympisch
stadion in Athene en aan een com-
plex in het ten westen van de stad
gelegen Nea Philadelphia. In het
Olympisch stadion werd bij dewed-
strijd (1-1) tussen Olympiakos en
OFI, de club van de in het Acade-
misch Ziekenhuis van Maastricht
ter oberservatie opgenomen Gêne
Gerards, een poging tot brandstich-
ting gedaan. De schade bedroeg
daar naar schatting 200.000 gulden.
Acht personen zijn gearresteerd.

Twee Tsjechische
internationals bij

Derby County
LONDEN - Lubos Kubfc en Ivo
Knoflicek, twee voormalige Tsje-
choslowaakse voetbal-internatio-
nals die in juli naar het Westen
vluchtten, hebben een contract ge-
tekend bij de Engelse eerste divisie-
club Derby County. Dat staat in de
Daily Mirror, dieeigendom is van de
in Tsjechoslowakije geborenRobert
Maxwell, tevens voorzitter van Der-
by.
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Claudia Elissen
zint op revanche

(ADVERTENTIE)
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AMUSEMENTS-CENTERS

Even naar Fair Play, dat is altijd gezellig.
Een spelletje doen op de spannendste kans- en behendigheidsspelen.
Genieten van de plezierige sfeer, van 'n lekker hapje en een frisdrankje.

En, wie weet, de gelukkigste speler van de dag worden...
Tot gauw!

Fair Play: sfeer, spel en spanning! j
Stationsstraat 44, Gubbelstraat 32a, Maastricht. Stationsstraat 16a, Heerlen.

Plenkertstraat 15-17, Valkenburg. Einderstraat 38, Kerkrade. Lindeplein 6a, Brunssum.

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

KELDER LEK?
VRAAG NAAR

„POLTEC"
Schelsberg 94, Heerlen

Tel. 045-725782

SPORT KORT

Midweeklotto

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het nieuwe indoorseizoen atletiek, dat ko-
mend weekeinde start, staat voor de Maastrichtse Claudia Elis-
sen in hetteken van derevanche. Vorig jaarviel ze door blessu-
res buiten de prijzen en stokte haar progressie. Dit seizoenhoopt ze in één klap alles goed te maken. „7.25 seconden is de
limiet voor de Europese- en Wereldkampioenschappen op de
60 meter. Voldoe ik daar een maal aan, dan ben ik verzekerd
van twee grote toernooien", klinkt Claudia Elissen strijdlustig.

van onze medewerkerPaul demelinne

sport1 limbiirgs dagblad

IL.Judïa Elissen wil een totaal mislukt jaarnaar de vergetel
■T a 'Open. Foto: WIDDERSHOVEI

Maastrichtse atlete hoopt twee vliegen in één klap te slaan
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INTERART, antiek Sim-
pelveld, een van de mooiste
collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen, o.a. 1 en z drs.,
vitrines, eethoeken, salon-
tafels, secretaires, cylinder-
bureaux enz. alle meubelen
guntgaafweg. eig. restaura-

e en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel.: 045-
-443161.
Decembermaand antiek-
maand. Deze maand heb-
ben wij een extra grote
nieuwe voorraad antiek uit
Frankrijk binnengekregen.
Wyshofr Antiques, Am-
stenraderweg 9, Hoens-
broek-Centrum, tel. 045-
-211976. Geopend: dond.,
vrijd., zaterd. en ZONDAG.
1600 m2ANTIEK. Commo-
des v.a. ’350,-; vitrinekast-
jesv.a. ’650,-; 1- en 2-deurs
eiken en grenen kasten,
houtblokbakken. Keuze uit
100 verschillende koperen
lampen met witte kappen.
Pierre Coumans, Hewerstr.
Nrd. 144 Stem (richting ha-
ven).
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelen voor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Zon-
dag 18 december geopend.
Dinsdag, woensdag, don-
derdag en vrijdag koop-
avond Tel. 045-243437.
Te k. eiken Franse STOEL
v. part. Tel. 045-752552.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Zeer mooie lerse SETTER-PUPS met stamboom te, koop. Tel. 045-221268 of
244145.

I TECKELS, lang- en ruw-I haar. Tel. 04459-1237.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERS. Tel. 04490-71833.
Kennel "von Frenlystolz"
heeft nog enkele prachtige
D.H. pups. geschikt voor
dressuur en tentoonstellin-
gen. Vader uitDDR (Sch 3),
keiharde steller, moeder
tev. keiharde steller, al op
jonge leeftijd kampioen
dressuur. Tel. 045-410215.
POEDELTJES div. kleu-
ren en Yorkshireterriertjes.
zeer klein en mooi. Thull
30a Schinnen.
Te koop CHOW CHOW-
PUPS 2 teven, rood, met
papieren. Inl. 045-224954.

I* We Hebben Met ~~*i|.
KERST OOK TAFELS WAAR

U Op Zeker Speelt
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Wieop 24,2sof26 decembereen bezoek Wilt u één van dekerstavonden meegenie-
brengt aan Casino Valkenburg, kan behalve aan tenvanditculinaire hoogstandje en tegelijkertijd
speeltafels, ook nog aan andere tafels de avond uit zijn in een heel bijzondere omgeving, dan
van zn leven hebben. moet ukortom in Casino Valkenburg zijn.

Want we serveren dan in ons uiterst sfeer- U doet er wel verstandig aan van tevoren

volle restaurant "Le Jardin" een exclusief7 gan- even telefonischtereserveren. Uhoeft dan bij uw

gen kerstdiner. bezoek ook geenentree te betalen.

Casino Valkenburg, 'nAvondje OpVakantie.
*** —^-<^iCjV\ Odapark, tel. 04406-15 5 50. Geopend van 14.00-02.00 uur. /_f__H

%^sy Correcte kleding, 'n geldig legitimatiebewijs en 'n minimale leeftijd van 18 jaarvereist. v»r_r

Te k. jonge BOU-
VIERTJES zout/pe-
perkleur, prijs ’ 350,-. Naar
keuze gecoupeerd en onge-
coupeerd. Tel. 045-221986.

Zeldzaam mooie BOB-
TAILPUPS te k., met
stamb. en garantie, ingeënt
en ontwormd. Tel. 04920-
-40319.

Stichting DIER INNOOD
zoekt goed nieuwteh. v. D.staande x bouvier, reu,
zwart, 7 mnd., z lief. Tel.
043-214545/432181/215491.

[ > i fel M »SJ KI IUIVJ
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H *mTm\ I" INBOUW OVEN

Uitgevoerd ln gemakkelijk te ondernou- l_P__l__7 -;-., 1 den kunststof, waarbij de deuren zijn V_P_l ■■■■ IMÜH voorzien van handige beugelgrepen. . _._■__■ m1 S* **_
Afm:27ocm IfFI IfLTll ffI r KEUKEN I11v^iör^ JJOr „_______b 1
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JW waarOii de deuren zijn voorzien van houtkleurige biezen. Praktisch waarbij de blauwe rondingen smaakvol zijn gekombineerd met BS
f—x afgewerkt met noutkieunge —mt _■■ _fJA_ _____ net wit gelakte front mmm

M Won"' _______!£* |__i__ fciiJiJ #JT l____> ff
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Ovengedeelte is uitgevoerd met dubbele y ■*f_g°_^| _~ | r|___________aßßMiMajMßßvWrMßßaaaa B_a■ beglazing, thermostaat en interieur ~' UU ■" r 1■ 1 I IFT OP' FXTRfI KOOPAVOND(EN) I■ verlichting. De kookplaat is voorzien van |fe-rf N/M J V KAIKH RUUPHVUnUIBrIJ tm
tij 2___:m_i_ n H"snelkook^at_ - f-. % LamaiddJm. 20 dcc.AC D do. 22 dcc.AB C D E IM'

lA\ I RB Al ■■ l ECHT LOPERWEG^o47s^lB^^^^^ WÈ
mA B_.^ ■ I A MAASTRICHTKEIZER KARELPIEIN 043-217558 gy

L± I H "_■ B ROERMOND J.NICOLASSTR.I7-31 04750-35051■«|_______■ Vl ll_L (C) HEERLEN HEERLERBAAN 273 045-419990m IVA I D SinARD STATIONSPLEIN 10 04490-11775 _S
rW V__ll (f)VENIO ROERMONDSESTRAAT 7 077-18613 /?J

Blonde BOUVIER staat ter
dekking, m. stamboom.
Tel. 04498-56773.
Te k. 3 BOUVIERPUPS 7
wkn., geënten ontw. ’ 150,-.
Tel. 045-229519.
Te k. WOLFSHERDER 8
mnd., tefe, weg. omstand.
Tel. 045-220535.

Weg. omst. goed TEHUIS
gezocht voor zeer lieve
dochwaakse bouvier, reu, 5
ir., heeft wel ruimte nodig.
Tel. vrijdag vanaf 14 u. Tel.
045-424665.
Jonge langharige TEC-
KELTJES, 9 weken.
Schandelerstraat 18, Heer-
len, tel. 045-725644.

Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op

} hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings. Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur-, aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
f dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee

te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:, tel. 043-298239 212767

ONKYOMJDISET
Een volledig op elkaar afgestemde
kombinatie van Compact Disc Speler,
Tuner, Versterker en dubbel
Cassettedeck van hoge klasse.
Deze kombinatie moet u zien en horen
om net als wij verrukt te raken van de
vele mogelijkheden die door de
geavanceerde software allemaal
mogelijk zijn.
Wij demonstreren u dat graag.

OISTKYCX^
ONIOtO Hl-R GAATALTIJD DIE ENE STAP VERDER

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1,Tel. 04498-51513

Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1,Tel. 04754-1490

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73,Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55,Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Audio-Video
HEERLENLimburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Heerlen B.V.
HEERLERHEIDEWannerstraat 10,Tel. 045-212330

Gijs de Jong
NIEUWENHAGEN Sunplein 48, Tel. 045-312508

I>I
(

Am M*\m a\\.
m mM m.km Al __>I il I
m II .F^tf _^_i

■ ■ WjAW WAmX

M B^ 1___^m>M_p______
_9_FV^J_M__^\ f

J~^f'Mm l^^_k^__ Parkerjotter Steel.
_g^>S I W Ballpoint en vulpotlood.

m**^-f 1 Normaal 29.95.
f^^» _j^""^____, Feestprijs _____*__,

■jjy^^^^^r^^gl^gl^-j^^^^^^ Papermatc Slim ballpoint, j 91._____| Normaal 12.-. _nn__ttk Feestprijs

RgWESjk IKj Sheaffer Sentinel. |^
H D Bij aankoop van een

Sheaffer Sentinel vulpen jij.
m jjn + ballpoint: de

bijpassende vulpotlood BBj

I BI Bijvoorbeeld:
Sentinel wit,

I ParkerLaqué vulpen 42.50___B^H damesballpoint. . " " " 97 en H ar
]M Normaal 90.-. 65T\ geschenken. (■ Feestprijs TQ_l Nieuw bij Sch^Jteken- II Vulpotlood t.w.v. 22.50 gratis|

\ Ruime^. sorterl
r"^elen van \1 Cross Chrorne ballpoint.

\ Rruynxeel, Co"
a\ens . \1 draaimechaniek. : 11111

\CarandAcnc^^^^^ Normaal 49.95. "ÖE ■«■■■■■■■■■!»
Ij " j I Feestprijs

éIBh! Li. ~

"___I l*^ iÉMiiSi Alle vulpennen,ballpoints, rollers en
I vulpotloden ( uitgezonderd

tÉIB laqué) worden gratis gegraveerd.

I automatische woord- Z^^^ *"~v .M
I papierbreedte __*♦o^&W3tL'fe*^, . Jï

I Feestprijs _^^^W_P________^j|^^L ' f

/■4l Brother AX 30.
■!_»£_ ü_l:s Electronische schrijfmachine met o.a. een
'__|^^^^j^_^_^?S!_W geheugen voor 7000 tekens en een display.

.<_j
_____"

B Ook als printer te gebruiken.
■_ * Bfcfcl^^^^s Normaal 995.-. Feestprijs sc\ r
\>*_^_ WA / W i^'**'I**''^^

JTf>>i^
mmJ^m^^^^m/ ***m& '"***^*"«»>><»*!^

~" ~^~~___L''___!
I Bruynzeel kleurpotloden.

mmM I Doos met 50

K^yÉj ■80 Blz., formaat 34 x3l cm., uitgevoerd
JÖB I in suèdine, met passé- partout. Normaal 55.-. Feestprijs

I ■___%_§R___. Geze"'9 inkopen voor dekerst.

_35Ë_31 Zondag 18 december van 12.00 tot 17.00 uur
f)}l| I Maandag 19 decembervan 13.00 tot 18.00 uur
]/& I Dinsdag 20 december van 9.00 tot 21.00 uur

I ___^ I Woensdag 21 december van 9.00 tot 21.00 uur
-afÊOW I Donderdag 22 december van 9.00 tot 21.00 uur

H *^ - _«_ I Vr'ida9 23 december van 9.00 tot 21.00 uur
I Zaterdag 24 december van 9.00 tot 16.00 uur

i11, fS&

______________ PS3E3BBHPE2J
daar winkel je voor je plezier

\Limburgs Dagblad
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Nationale ute Lijn,
°13-321395 7 dagen
jjgekgeopend.
b RUSTICA v.d.
ïerstr. 9, Kerkrade-
!_Jel. 045-412762.

ex Royal
50 cent p.m.

jg0.320.24
J^ACTBURO Lim-

-5_ Bemidd. privé-adr.,
[^erh. MaaspaviljoenMaasbrug. Roosteren-
?!__ Tel. 04499-3003.
j^-service all-in 045-

-"1 '91 ma. t/m vrijd. 14.00
°4-00 u. Alle mog.

iiU)ve Line
W* Wou naar huis maarPtwee vrienden hadden
■"deur op slot gedaan.
P_320.320.61
l&iana Escort■ 045--'4)905/321038

h6sexy meisjes, ledere
"an 9.00 tot 02.00 uur.
<ok_in het weekend.. Spetters

p. d. 50 c p. m.
» Kanjers!

J6-320.330.72<jjja_- 50 cent per min.

I. 'OSE l SANDERS _
NTNERRUUCLUBI_"*Kt sex mei h-' * '■"'"■"'" Vo?'M

hel s,,j mei..' ;'' "Wf» M

'UNA Dl KONING $è
e« u UP CL UB ■t.On.iUslr/iv.--'x Vil ét M

5 /,,„_ It' I -rsle pornosier ■

~ CW.nbi/ it hete buren
"^mer om voor thuis teb/ifven ■

1* - V A R / A f7*'rtl nur de telefoon' Meesteres ■\eli s|„| ~ il op te ivjc/ilfn ■»J6-32Q.32S. 7I______Jfk KONTAKT CLUB k
{;' _* l' de set -pjrlner van ie dromen ■

'ol ,n de detjils Bel en bestel ■I hJ6-32Q.321-o___-____|;^^^xßJ^rX^rX^rxMrX^«
| S_j"'"on 'i «i3oc ia» it i ji.

Tieners
50 et. p. min. 06--!20.321.10

l Bel voor gratis
'89,

"■^steker en stickers.
L Sweetlips

IJ6-320.320.5050 cent per min.

flardsexüF ?6I eens als je durft!
$'et. p.m. 24 uur 06-
-20.325.35

420.325.35
lopsexrhe Best!
_;'«. p.m. 24 uur 06-
-20.325.25

Non-stop
(OeI'SCHE verhalen.,rN^Per minuut.

!Kf'op SEXVERHALEN

'Scoort 06-32032103,
xjter min., Sexlijn 14
&ebbie 14?. 06-

-\^J>o et. p. min.

S^-nummersLine
<vj!anda * Gratis foto's

üe Zevende
Qr Hemel
"jA'is surprisepakket§0.320.07
J&x non-stop

jLUve sex!!
Box

Jir\'__ volwassenen

&el nulzes

520.320.05
520.320.28
520.322.30520.320.681^20.320.68!r9esprekken

L 320.324.05
V^Oct- P- min. ,
4 Tbii Anita. Ook zater- i

L
Vigl_o4s-352543. I

v.d. WETERING slagerijen
Eerste Ned. Cash & Carry voor vers vlees en maxislagerijen

Geleen: Ringovenstraat 60, tel. 47840
Beek: Veldekelaan 2, tel. 78001
Eygelshoven: Laurastraat 478, tel. 352751

Decembermaand-feestmaand
dus een dure maand

Maar niet bij ons, overtuig uzelf
KERSTAANBIEDINGEN

1 kg gekruid gehakt h.o.h. 4,95 1 kg rosbief 19,80
1 kg braadworst 5,95 1 kg rundergehakt l 9,50
1 kg varkenslappen 7,95 1 kg runderpoulet 14,90
1 kg speklappen 5,45 1 kg runderbraadstuk 15,90
1 kg varkenspoulet 8,45 1 kg runderlappen 16,90
1 kg filet zonder been 12,95 1 kg runderstoofvlees 12,90
1 kg filetrollade 12,95 1 kg biefstuk 24,90
1 kg fricandeau 11,95 1 kg kogelbief 28,90
1 kg steelkoteletten 9,45 1 kg ossehaas 48,90
1 kg filetkoteletten 10,45 1 kg contrafilet 24,90

GEVOGELTE EN WILD
1 kg kipfilet 13,95 1 kg konijnebouten 11,95
2 kg hanebouten 8,95 2 hele konijnen 10,00
1 kg kalkoenbouten 4,95 1 tam konijn ± 1800 gram, p.kg. 7,45
Hele soepkip ± 1200 gr. 5,45 Ikg konijneruggen 5,95
1 kg kalkoenfilet 14,95 1 kg konijnevoorbouten 4,95
1 kg braadhaan 5,95

Bij aankoop van ’ 25- aan vlees _ .'
10 fricandellen +1 kg gehakt +1 kg koude schotel voor slechts J I Oj~

UIT EIGEN KEUKEN
Beek en Eygelshoven

14 nr 150 gram zeeuws spek 1,50
Ikggoulash 1,95 a K -'o-

-44 nr 100 gram gegrilde ham 1 ,00
1 kg zuurvlees I 1 ,90 ._ «c.ooe 100 gram gegrilde filet 1,90
1 kg koude schotel 9,95 a

ien100 gram hamspek I,DU
Samen slechts 27,50 500 gram hoofdkaas 0f 500 gram bloedworst 2,95

Prijzen geldig tot 31 december Samen 895
Wij verkopen uitsluitend eerste kwaliteit Hollands vers runder- en varkensvlees.
Gelieve uw bestellingen tijdig dóór te geven vanwege de kerstdrukte, bij voorbaat dank.
In Beek en Eygelshoven is ook groenten en fruit te koop.
Natuurlijk ook eerste kwaliteit tegen zeer concurrerende prijzen. * 104985

Nieuw BLONDINE vanaf
10.00 uur. 045-721759.
Tevens meisje gevraagd.
Jong echtp. zkt. HEER
voor moderne vriendsch.
Br. o.nr. SB 023 L.D. Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land-
graaf;

|iyF_«jcß9jr
'Zal moeite kosten om ze X
van je lijf te houden. Hou^jevan een heet lijf bel_éï

&06 -320.324.9^<CZ-0 50 cent per minuut

PRIVÉ bij Tanja. Dag. v. 10
-24 u., ook zat. en zond.
Tel. 045-456375.
VERA privé tel. 04754-
-5818.
Nieuw Chantal en Eva pri-
vé en escort van 19.00 tot
01.00 uur. Tel. 045-
-728128.

________ SM-mtrandbufMU
_____"___{ _______
06 - 320.320.01 06-320.323.15■wNnii.iinii.ui ■i.wiiiin«

________( _________}
06-320.321.00 06-320.323.18■ luijjjii'iiu'i iumu«

06 320 321.0 06 ■ 320.323.20
_________| Homo—x«n-d«ttng

jyagjjÊ ■rom-r-i
________■ 06 - 320.330.11
06-320.321.14 Mm—,,..**»"»

„rZrïÜ'S**
06-320.321.18 __«lM|T||'ij|lïl_|
■YWIMIHIH!- ______
a\me\\\\\\m\\\ 06-320 321.08__,3?0"!__ ________■

06-320.322.00 _________|
■U'IUIUI» 06-320.320.04
06 320.322 02 __________________ 06-320.320.11

UH-i-btodw 06-32032L02
MMMpj Grer«p_Mp~k

■32032 _________}
06-320.321.17 ■"—»»> "" fy&

fJeLsAtemtSOctpm jf^Sr _■#

Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Club LA MIRAGE, Hoofd-
str. 105, Amstenrade, tel.
04492-5532. Vrijdagavond
16/12-88, vanaf 21.00 u.
optreden van Madame
Tootsie. Vriendelijk uitnodi-
gend voor een hapje en
drankje. Geopend ma. t/m
vr. vanaf 14.00 u.
„RYANCO" voor discrete
bemidd. van privé-adres-
sen. Tel. 04749-4258.

Gay-Phone
Op visite bij...

06-320.322.06
Dag & nacht. 0,50 p.m.
Privéhuis MICHELLE, niet
alleen spreekwoordelijk de
beste, maar ook ... Veroni-
que, Claudia, Melanie,
Joyce, Conny, Diane en
Blondy. Tel. 045-228481.

CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Geopend maandag
t/m zaterdag van 11.00 tot
23.00 uur. Industriestr. 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.

B^De Q___J\ST meest *T}/-*\/
erotische \*\lj]\

kletslijn voor ****/ >
sexy-mensen. Na 21.00 uur
uitsluitend boven de 18 jaar.

06-320.322.22
50cent per minuut

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje metzn tweeën...

Babbellijn
Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),

50 et/min.
06-320.330.03
't

Stoeipoesje
06-

-320.325.11
320.325.11
320.325.11

" 320.325.11
't

Stoeipoesje
50 et. p.m.

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

Gaat ze nou niet
te ver met hem?
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar

schokkend is ze altijd!
Luister zelf! 50 ct./m.

1

' Grijp jekans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.

Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje?
Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-

teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.
06-320.323.01

i Wil je me
1 helpen? Ik kan

niet bij mijn
knoopjes...

üErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

..CONTACTENBUREAU..

" L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
KANDRA en Joyce, tot

! 03.00 uur, privé en escort;
tevens meisje gevr. Tel.
045-228975.
NATASJA, Corina, Elly,
Petra en Chamilla. Tel.
045-229718.—I :

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wan-
neer jedaar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

(druk op de 0-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
FLIRT-LINE 33, voor direct
contact bel je 06-
-32032033!! (50 c. p.m.).
Privé + ESCORT, iedere
dag. Tel. 645-220866.

I „DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,

i Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

Pussy Cat
06-

-320.320.09
Hou je van verrassingen

50 et. p. min.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!

Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

★★★★★★★★★★

Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★

Zoenbabwe
06-

-32Ö32522
50 et. p. min.

★★★★★★★★★★

Voor de feestdagen
elegante | Y\ |
pumps
met goudapplicaties M I Wollen damesmantels

—-—— in div. kleuren »#_k_p_,
Feestprijs \M ■ Geen 295- QQ

«^ Nu stuntprijs WW ■
"

Ik I **^W<x_B___» _g*

\__i j_.1 -3EL^ 1 | _. "__ |

Dames en heren
ski-overalls Meisjes feestjurken
in vele kleuren en modellen ■ in vele kleuren en dessins
van een bekend merk _f _| _t_ OCGeen 250- 1Mfl maten 86 t/m 110 fcüj"

Nu ImW%Jl mW%Jm mm
116 t/m 134 29)75

— . —I I

Kadp-tip (kassa-koopjejj Leren herenjacks
KnirpS-paraplu'S in div kleuren en modelien

in div. kleuren Q Feest.Kadopnjs Uj— ijs 298,- m 495,-
-{max. 1 per klant). 'lii urn ii ■ ~i.-. I I mii

ZONDAG GEOPEND VAN 1 j
11.00 - 17.00 UUR

HENDRIKS jSk\\
TEXTIEL _______

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! i i^__H_W
HEERLEN, Scheliberg 88, lel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zal. 9.00-18 00 uur, Hond koopavond PARKEREN
SinARD, Bnigitraat 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m ut. 9 00-18.00 uur, dond koopavond EN KOFFIE m

GRATIS! ■■ ■■ mm

Rek- en strekoefeningen op de
Eroslljn: 06-320.321.22

50 et. p.m.
Club MIRABELLE Kerkrade met leuke meisjes. Ook
meesteres aanwezig. Nog 1 meisje gevr. Burg. Frans-
senstr. 4, 045-419823.

ESCORTSERVICE Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.,
dag en nacht 045-718086.

ftËBUJN
Nieuwsgierig naar watanderen
beleven, 't Kan allemaal.
Spannend en opwindend. Ook
jouwverhaal is de moeite _
waard. 06- _f

320.324.70 -f
50cent per minuut -_JP^

Bureau ELVIRA, bemidd.
v. privéadressen. Inschr.
gevr. 045-419384.

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

tevens meisjes gevraagd.
NIEUW Eva en Elvira. Tel.
045-419334.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.
Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998. Gratis

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en

verliefd zijn.
06-

-320.325.44
Wie weet maak je wel een
afspraakje, alleen luisteren

kan ook.
50 et. p/m.

NIEUW privé bij Jolanda 5
meisjes, o.a. 2 zusjes.
04492-3198.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag,
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
BIGGY'S escortservice,
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 18 jaar, 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be.zar
320.324.21
Kabinet knoeit
320.324.31

50 cent per minuut

Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten), tel. 043-214000.
Contactburo MAAS-
TRICHT. Bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
KATJA privé en escort
vanaf ’50,-; 11.00-23.00
u. Tel. 045-423608.
Daved + Boy, Boy's v.
Boy's vanaf 14 uur. 045-
-326370.
KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Nwe. films
aanw.

i
Dromen zijn bedrog,

hoewel ...
ft

de meisjes van

Club
Bubbles;

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club 2000 ;
Heren, opgelet! Nu 7 de-
gen in de week open, met
leuke jonge meisjes. Dit.
mogelijkheden. Ma. Fm «f.
van 11 tot 24 uur, za. en z».
14 tot 24 uur. Rijksweg-
Nrd. 22A, Geleen, 04490-
-42315.
PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029. _
Reis metANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734. '.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
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liKii_TOH!CiöiffiJL®a|W^ VERGEET WÈÈÊP* DE O DENNEBOOM' Ir^SS^^inTllF GROOTSTE IB^^&toud" 1|/ OOK DE VOGELS NIET! W «n'"v WUW VLOERKLEED SCHOON
Winter- vogelvoeders, broed- en #doe het zelf kol lektie MET-voederkastjes *kerstgroen, bomen etc. * "ideaal" boomstandaard
♦Zijden hangballen kaarsen tevens plantenbak (14 ltr.)
in vele mooie kleuren v.a. f 9,95 *kado- en sfeerartikelen van f 17,95 voor f 13,50
♦Koperen kandelaars M .■"'__'*Vinon__ *Speciale Chrysal

s_r_£. '^IteiTTEiEmE^lr^^' ,s I▼ M ni-kerstDoom i/cdotijiadi/t / m~_^ *. -v/ .' I verlichtino. en ballen flB 50 Kbnb I MAHK. I ( Vele soorten

December ;* ;\% _»_*_"* /_T_irt_;Dr»cDii^\:*_,: "/_^^^^ea^m!H3üE»SB ■ ~ i u_'■'"■■■'n« ft/19 *;-■'" \Vw'<feren Jl BvfciwfcnM;l * /^_rfnc/^______>W7l
__ ■(_■ U winkelt droog, uw

Do 15/12 '^Ï*s^V^ -e^ i/
__ Ï/Ww ■' f_r _-_-" Europaweg-Zuid 401,
#__ \\LJa'^i>^/ _T iII ■""#--lllafl Übach over Worms, Tel. 045-324444

PrVC _L_.VkM_. llUllVVllil MIII Geopend maandag t/m zaterdag
l"aas^ TUSSEN ÜBACH OVER WORMS EN EIJGELSHOVEN van 9.00-17.00 uur.

i ——— i

m*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~^mm~~~^m~~^

Sittard biedt u de mogelijkheid 1
om nog dit jaarover te &a*"_______H#ff^_______W
naar een riant nieuw huis fff!_^E^l^.^.W

bereiken via een afsluitbare vaste trap. aa\mWßMk\\AmwzmmmmMam _____________________«__rr ■ ■——,
Koopprijs vanaf / 184.400,-v.o.n.

De woning is voorzien van veel comfort
en zeer fraai afgewerkt met onder meer y** K
vergaande, veel gas besparende isolatie- voor informatie en documentatie: rC j
voorzieningen (zoals dubbel glas in de S~^A 'gehele woning).

____^ fr~y

Si-n-no nv Bouwfonds fp£_|!I DRS.RUI JTERS Nederlandse Gemeenten HfÉfj
makelaardij onroerend goed - sittard maastrichtheerlen C__J_
6131 AL sittard " rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611 _i1 >:

K

■ kijk maar even rustig, B
B dit zult u maar zelden zien.B

— ==—r—'l _ DEMONSTRATIE KLEUREN TV'S

I lureo-T»lel»list Z^^^SaSSSSl^^ 7^■ 56.66cm ats. 56^°'GSl«_Tl |BLAUPUNKTS6cm I|*/%_|Q ■■ m'a,s,-bed. II 39 progr. afst. bed.

I M P,acMT ■___! SELECOSIcm. SELECOS6cm. ITT66cm.
_/»__% WH 16progr. 32 progr. afst. bed. i6progr■ \_____Ji______________9. ■I_^^^^__^rW / JVC'TELEFUNKEN

**^k^^ _ AuU _H VHS Demovideorecorder„TSIC"»- __^j^j______________b ___._-_

I '^o********\\\\\** St "=LEFUfiKENV¥W _______ I

h»"c^o'o''__@__L FN7FKPP 121 V^V

Koloi»al» luidsprekerboxen I
IcOPlayer O il ft | 90Wan AAA I■ Bekend merk _J"T_# I per stel __, __!__!■ (nieuw in doos) WawWla-———~W --ai^ar
H*****mm~mmmm^wmmmmmm^~m^~~^^~ m

priisen modelwijzigingen voorbehouden. I

siiizzx teleilïscouiit■ donderdag koopavond (__V■*■■**-~■ H^Br~V «--F ~l*■ ~l^ a__V I
HEERLEN Raadhumlraal 48 Tel 045 ■ 717748

ENGELTJE wacht op
kerstman, ma. t/m vr. 13-
-23 u. Sittard 04490-28256.
Je lekkerste vrienden vind
je via gay! Date! Live: 06-
-32033018! (50 ct./m.).

■!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 (50 c.
.p.m.). Direct s-e-x-con-
'tact...

Escort Discreet
045-311895

[ Assistente gevr.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
'^at. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.
MARISKA, Chamilla', Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_

] It HONDA CB 750 FI.
"bi. '79. Vr.pr. ’ 1900,-. Heel
"mooi. 045-463915.

"DAMOISEAUX Heerlen
koopt en verhuurt meer

u denkt! (Verhuur zon-
borg). Tel. 045-411930.

'Meer dan 1000 soorten
::ENSTRIPS vanaf
50 per m2; stenen vanaf

,/0,35 p.st. Het meeste uit
.voorraad leverbaar. Frepa
rStaringstr. 123-125, Heer-.len-Molenberg (achter Phi-
■lipsfabriek) Tel 045-423641.
'RAAMKOZIJNEN te k.:

ïelramen kompleet met
220x100 en 120x100.

r goedkoop, te bevr.
k: Groene Borgstr.
nnen.

PIANO'S en vleugels in alle
klassen. Stemm., rep.,.. transp. H.J. Schet-

Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
"PIANOS te huur, spec.

teem voor begin-
-1 tot 36 mnd., voor

Inl. 04490-45033.
Te k. electr. ORGEL m.

Mer met tal van mog-
en + bank en orgel-

nieuwwaarde
’3000,-; 3 jr. gebr. Past.
Schattenstr. 21 Schaesberg.
Tel. 045-31524K.

Te k. PIANO Antoine Mes.
Tel. 04405-1628 (na 17.00
uur).

De KERSTMAN bij ü op
bezoek? Tel. 045-719451 (na
16.00 uur).

Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

M/K-FITVERVERSTUWOLIE^A^ZO'NSO%GOEDKOPER! flflP
Olieverversenkan veel goedkoper _——-————-—■-—_______■—■—■______?»■——_______——_________---—-■■a—aw-i—a—a»a»-r-Tf-a-a-ar-« —a_«»r^__pi_Ki^lÏÏl^_ ■en veel makkelijker. Wij doen het aan- 1 fIJ ■ I ■II E~j ■■_■ Ef '1 _f7__ _T__i __JH ■ _ _f_| kl^fltoonbaar*) goedkoperdan de gemiddelde S__ i _fl ■ m ■1 _E ■_E _ 4 lil __F _5 U'S mm Bal |4 ___"__

dealer/garage. U hoeft geen afspraak te DL_l_-a_B_____a__________a_L_L^n_^l^______l^^
maken En: klaar terwijl u wacht mcl. _É_jl__P>__j __k __»__ï_i^ PCK/iGFPI/irT

'

nieuwoliefilter. Ook opbanden, uitlaten, BANDEN kWJ^kWtÈ _*___É^Jk UITLATEN KtMjhKVltit, __,
schokdempers en accu's kunt u veel tijd __^__Tffl_l_o —f**l Remservtce vindt vin de volgende plaatsen-
en geld besparen. We zijn nietvoor niets r fcK Z mmm m I jffir%Ar Prijzen per compleet Amsterdam-Nrd. (Spaklerweg), Arnhem,
de grootste op dit gebied in Nederland! VOORDELIGERI MM W.l W%êr uitlaatsysteem Bergen op Zoom, Dordrecht, Groningen

Kwik-Fit biedt u vakwerk garantie, Eil __/ (Damsterdiep), Den Haag (Loosduinseweg),. ~_ TA, ~ . ■ \ Leeuwarden, Oss, Roosendaal, Rotterdamkwaliteit en service. Welkom! ri^W\7SS AUDI 1001900, n_QO- (Aelbrechtskade), Schiedam en Hoogvliet
*) Onderzoek gehouden door NSS Marktonderzoek nerstuk DriisDerstuk 2200 8/82-7/84 \ (IO m " \ rT-at ■
OUEVERVERSEN _^___WBS"3 KEK^*riiO^ G^^^PEMPEgI

INCLUSIEF NIEUW OUEFttTER T^M ____! \___l___r 1
zonder km-f^

GCKÊM 10?__fr ranESÏÏrïï^rTvrTT'^O^l NISSAN CHERRY r_riV_r\ beperking, per stel vanafL-Z^:
GABAGEPRÖS ' mm\ 9Ay-fi ÖVy-J 1,39/82- 19->»* ArnvQ 7*Qo%i

""*-» mm mm cs2Hsssri3 l—'u- LL^=r ACCUS -^aWM
2W3 Rii H' l|_S- P_______«_____________________________________ PHPH F^PORT 111 KWIK-START _g_M_ffcvffia HO#iw9># _&!ffiftM V| iW FSïD=^^in I^AQ- - onderhoudsvrij ____J^^||________■ RqTÏTJ 1300 5/83-8/83 Zr*7_Ö - 2 jaargarantie r^OO-^SB^«nw Afl iTrïpl^^\JÏ?Ajs«J l^- vanaf \o?_s:^W
IL lÊLt , |- 165SRb ' '" lada r_7>_n L^" ,__CYUNDEBS ir *#«!## I ' 1-! ■ .W.—^ 1200/1300/210568- 1195»* I^WWinf//if

ÜB 1655R13 TRWd^O^ —^ f:<*77&AUm¥//A*a
son. l^-f" _______"■■■ — — PEUGEOT 205 , ■■-■■■■* //-■ -c^^s I ItCrlA I-! -] ■ L'BW^-B^-M D GLD, GRD, SRD, XLD "AA* «"■ PITS STOP BU KWIK HT 0

'Bil 165/70 SR 13 llWv-W?^ 1769 cc motor XVD7 28j_V3 Heerlen, Heerlerbaan 193,
~_!~-_ ■■■ ffÉ**"" W9*mw^mwnmmmAmmAAAAm**m\ — * """ tel. 045-423299/423017, Heerenweg t
'S? MW# UT Ea^SZE^f-Q .li-jA J RENAULT 5 SUPER tel. 045-723821/726995.

PT ios/7n gR 14 1XTÖ\ 1**__U C,TC,L,TL,GTL, 3 deurs r—r^S^ \
_pp__p_p~Mf//_ GT 195/70 SR 14 __, 4000 cc, 1100 cc. 1400 ccf47s«*\ Geleen, Rijksweg Centrum 83-85-87,
W i I mJTJË ff k lJ\.'l%[11,7M\mmm'm9HPAmmmm*-mt g4_ \a§j*j__j tel. 04490-40347/40166.

//_■ É^*^7r7^^\AA9«-U^_J#»"\ Geopend: ma. t/m vt. van 8.30-17.15 u.,
MUM(_hIT|T??TOPBIJKWIK^HT 195/60 HR 14 \_i3___X->\_»___^i--1 Aanbiedingen geldigt/m 24 december 1988. za. van 9.00-12.30 u. J

__. 1___L-r_^^_!l_Tv f WTI !***ll_L__---_3-S subtiele De grootste en mooiste kollektie smalle Prijzen mkl. toebehoren! (Rails ins^l^ll^rr-T^Cl 1 I_l_P jad-«gß^>-_, Energiebesparend in de Winter, ZOn- en hitte- «JJJP zon
y
wering Met 25 mm lan_lgordijnen vindt u bi) RaamDecor. maten: 97, 144, m, 239, 286 en 333

k 1 {3__L^ '*e**%**\M .-_É*<_P?*Srs-^--~^^^ I werend in de ZOmer en het hele jaar door een aluminium lamellen en perfekt werkend _. Alle prijzen gelden inkl. toebehoren. (Rails In maatwerk keuze uit meer dan 7U*|l_______1--"-^^^ ; rZmmmmW^^^^^^^^^^ Prima bescherming tegen inbraak. Bovendien mechaniek, m vele modieuze in standaardmaten: 97,144, i9i____g_jj «''^f'p7mmu',vwnn____tïi. S^^P^_^-^_^!^-__!I!I---___I->»^_^ fc- i j W HVIr '■ h 'n tinten. *'______■ ai 239,286 en 333 cm.)_..-_aagH| ■ (zowel »y ais i_/ mm ■■~:££ÖÊÊÊBA
RolSOrdijnCll duurzaam PVC en onverwoestbaar aluminium. rg^É P«__tl IlS^flfïfl r^^fïlT^ a^Viff

ENKELE PRUSVOORBEELDfK: tl P3^jpß__ -^ WK O ' A/ÏA,- lafcSlW *^-JPt^ -^"3_P3 H^l -ff^SJ I '4M__É»-____*l^^- 'RREEDTF ; VOOR il ' — I_. __r >^2*sil" I ■ | J"J» I ■" y \« \C-MI--. wSi h" ______________sésLSi--^7 1—— ■ /"*«—«*J_l _Sf_r\ Til MMrMimOMIEELDMAUJMNMfc I ENKELE PRUSVOORBEELDET* I I ENKELE PRUSVOORBEELDEN: ENKELEPMIWOOH>EEIJS*I
Wem 15; (_^_______^^_J_pSi^*L l°BI" I Ho°m"tCM I Wmamm B.H-CM I miÜ BREEOTE iHOOCrEIi^ÜÏ BREEDTE |HoOC_jggl

20, . >^_É£sE_*r °°m l?S' I?V 70x13° 59»- m 105- -J2= *&A
_,- _^Cifm^ï^ .40c 310.- 472.- -^ g^r „., 190 g ,„_, isT^J

,An AT' *^.«» " "*- V H\ __^ Z* l f tt WT^SsTlx UmW ATA mZT *^ * " ... — *A"ocm : *5, 'B°°°' ?Z_,? WIW ~^s 82^ -'— 280- ""■ 2^dffia-h _R_ /_??__Bi ■P__^*^»T*»*__Ï—*S -P-I *^fc —a» _^T Al/-' ____F____l _i ' 0.. I "150 cm 3U« ' ' «? 220cm JO? __J>X-*B--i^ — BREEDTE HOOGTE 280 CM BREEDTE HOOGTEj_iM

sl^:"'--M '50"75 129r -^l- 12Ü I "- _Jof?_____r^_#iD/IKILK.--HM "_&3__^__J "x.75 139.- ~^_- 222- »<- 1«5?
,-. KERKRADE THEATERPASSAGE e "„_i.-ln.-'«""»" «njnon»K I -fc-h-h«

Deze aanbiedingen gelden P>ëT^Tfïil »" Sa^Tcenter :_^W^^_S2*l 190x175 152." 286 cm 328- 286 cm 274____1zolang de voorraad strekt. Ji^V _.U J II*A V > _U 04490-7*793 l. £rf______f_!_S-—— J| 1 "*****"***"" | | -fc°»l-"; Lj?^o» 0
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ty centr. Hrln. mooie ee-
£>" KAMER, alle comf.,
"«te werk. mensen. Na
""> zat. na 12 u. Schaes-

43, Hrln. 045-

BpR te huur met cv.,
Pfnette, voor serieuze_K?er/ster ’3OO- all-in.J___u. 045-219205.

_Peub. KAMER te h.BK- Heerlen, lfst. stud. ofJpLPgrs. 045-442192.
■E' in centr. Hrl. en Spek-M* fiem. KAMERS m._CJf-keuken, c.v. en dou-|Kj__ 045-717525.
■""mooie gem.KAMERS■_> gebr. v. tel., keuken,
ffS« te Kerkrade. 045-'

jubileerde kamers te_,m BRUNSSUM tel.ij57Q9O,
r ca. 1 km van stationLfieuwe 1-pers. STU-UZ/APP. Huurpr. v.a.?"-■- ’550- p.mnd. mcl.
.; excl. energiekosten.gjj- direkt. Tel. 045-

-feburg 'te h. 2/3 KA-JAPP. l-pers geh. ge-
Si "" tel.aansl. Pr. resp.
2'- /875f p.mnd. all-in.
Jpom dito, event. ver-
3_j_Tel. 04406-13212.

Kl eub. KAMERS te h.Kj^chterstr. 24 Bruns-

h
, Keuken, woonk.,

' JK-, badk. m. douche,
', tóL w-c- Te bevr. 045-I igjO/459026.
$Ni? Eygelshoven, AP-' S?EMËNT, keuk.,?*■, slaapk., badk. Inl.:3 ,>"■ HE 047 Limb. Dag-
§, Geerstr. 5, 6411 NM

Vm Heerlen KAMER
bt "in studentenhuis
| all-in. Tel. 045-

SjSb. ZIT/SLPK. cv.,
_",fte, keuk. Panneshei-
<i_l of 19 K'rade.

I i^Per l-l-'B9 te K'rade-i^ernont (5 min. v.a. sa-
gestoff. en gemeub. 3

ft PP-, w.k.,. keuken, 1i'„'bad, w.e. berg, tel.,
I„£sl. huursub. mog. Tel._^406 na 18.00 uur.

$-ns de enorm gestegen
iJS met name bij ons
ju**, zoeken wij drin-<sL;XPninSen te k- tot»0,- in Geleen/Sit-
.föein/Beek/Born e.o.hfl- QUADEN, make-tj^xateur o.g. Lid NVM,
ltós,tr. 4 Munstergeleen, .
lt'v!'ooJ? in centrum

goed on-irj' groot halfvrijst.öjnuis met grote tuin entiple garage. Ind.: prov-er, entree, woonka-
id Werkkamer, complete
sjen mcl. app., toilet; le
k." 3 slaapkamers, bad-
e6J met ligbad en dou-
b 2e toilet- 2e verd.: 2

Zeer geschikt
(h, honing met praküjk-
C*- Mogelijkheid tot

Stgk.k. I^Skt316A, Heerlen,

H~^\\ BRUNSSUM ruim
Ik.'T! uitst. st. bij 't een-
%:, Ind.: hal, grote
k£*- met open moderne
sv keuke., mcl. appl.
!(»: en balkon en grote.
VfUimte los. le verd.:
ItfPP. Sr- slaapk., bete-
ft.jbadk. + toilet, cv-gas,
rGb qir- te aanv. Tel. 04758-

Voor 'nkado van Dixons is altijd wel een plekje te vinden. Kom maarkijken: voor iedereen is er dejuistekeus.
En deprijzen houden we prettig betaalbaar, zeker rond Kerst!

Er is nog plek genoegonderdeboom,

H!l _wKI " Commodore _MIIRHH Golden oldies______________ JFJPW-JJPI--»&Bfc ■ dak _~_ _■___ _P ■ ___k Bk-—.fRI 128 D set oftheyear-CD_______ '"^^^*^___f <j£"-~ _» C-128 D computer j__| 16 onvergetelijke superhitsvan o.a..--^i^.' ■l^'^?è^ïl__L met nog meer _______f_Hll JackieWilson. Louis Armstrong,

U kunt kiezen uit maar liefst' fSS!?) _*_**-
, i 'tiiti linl i' Ii mln l diskettes (5.25 inch, __§ __J MinOlta AF"Z

9 titels. Lees de actieverpakking! P^-__l HIiPÏÉÉi %&!!£' J 'i?'*frÉl-frlfri^ia*—^ MD/1D).
SHB Sh w____Hß____Hk: rhPlnOii f£# §fOmfflll * HtTCTh 4%«ft 4t Hi-Techautofocuscompactcamera,

2^ TA ____y_ L>2Ln __BT^d___j_____| lammmm}^>******^ " fLJLj-»l T_______lg___r___ QQQ ■_ _— m■—T_r-T___ met zelfdenkende flitser

4/* B " m ____£_?-« Il f#«m jap J H t» AuQiOjonic
_____s___________^%lÉß-rHf_»T'ff im VI O l J HHBSBSbSSS^^ __£ 81 ____ p_HMMMnMMHH>^^^^^^^^

|_________________________| OH É^l^t-M L^lCKslr^l1- U vindt Dixons ln:
■MH________HH__________________________ Vl I VI Wl ■ «Vl\VI V# HeerlenPromenade 41,045-713826
____________________________________________|^_______________________________________ 50

■ "f -■ ■ ■ ■" ' '" "

r-i—:—:__7_r_ i ~sSss__j_«aCl-_U "h

I mam^e*mm i, 8.000, f 5,0,50 I 357.90 ' „ ,322.94 II I
„1000,- "■* 6%14 , 488.04 31*57 I

M6ooo''" 11% M.160.23 f 813.41 WWS 1 I

„-,-. »»000,- "";* ~3,2.28. 976.M 1 ,a*V__J l IAW^**^ (30.000.- 111* ~ a_.3B j 11.30145_______J * I 1

_H: \ <^bï.s"iSnbs£__J_#ft V- Ce£| mees_| bmnen 24 uur inno^ j

-■ CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294
TELEFOON O4S-251043. /^ w—i-\/- i-_ a _ il/
Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan V^/A ( C=J l i 1 \V/ K/XlXlfV900-1300uur:06-0227272(gratis) I J/M vr^UUU _/ UrtlllX
VOORDELIG, DISCREETEN SNEL. OOK / /jf I It»/ l/rPiHipt MilHHrfWo
VOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN. JJ/g UW KTCUiei WaaiOlg

IITSLAG D-trekking 1eklasse 84e loterij
P\_fi] Een servicevooronze —_—_—_—"_—_—_—_n_n—_————————"*—"—__■—_^———^—a—.—^—_—__—>;
Aj_ Nederlandse klanten. —__ —_ —_ _.__. ■ _.. —__.—,—,_il m f DM 250.000,- OP lOtnr. 510732Neem voormeer informatie of ■ ■_ .

toezending van de volledige DM 25.000.- oplotnr. 176136 344012 693058
trekkingslust kontakt op met DM 10.000,- oplotnr. 003526 063744 115542 170035 204037 340700 385602 551774 668425 89104a

DM 5.000,- oplotnummers eindigend op86366 87626
\,. DM 1.000,- oplotnummers eindigend op 1343

,fc "9Klantenservice DM SOP.- oplotnummers eindigend op 154
_^l____|Ma_| ~MP~| DM 144.- oplotnummers eindigend op44 londervoorDenoud)- _M"MPLfcK süddeutsche Klassenlotterie

MQUIDATIEVERKÖÖP
Enorme partij Perzische-, Oosterse tapijten en

Marokkaanse Berbers uit diverse faillisementen,
overgenomen van de bank

PERZISCHE-OOSTERSE TAPIJTEN
I WORDEN VERKOCHT VOOR DE

HALVE PRIJS.
Alle tapijten zijn voorzien van "certificate of origine".
Bovendien wordt een garantiecertificaat bijgeleverd.

\ HANDGEKNOOPTE MAROKKAANSE BERBERS
KWALITEIT. 4,2 kg per m 2, X-J i\A

met 22.500 knopen per m 2. VOOR J I --^ j"per m 2.

Alle maten leverbaar!
verkoop vindt plaats onder verantwoording van BUCO B.V. Holzstraat 134/Straterweg 47 te Kerkrade.

Verkoopdagen: Donderdag 15 December 9.00 -12.30 uur en 13.30 - 21.00 uur.
Vrijdag 16 December 9.00 -12.30 uur en 13.30 ■ 18.00uur.
Zaterdag 17 December 10.00 -17.00 uur.

■"ET WEL: ALLEEN OP BOVENVERMELDE DATA ALLE
tapijten 50%KORTING

OPGEKNOOPTE MAROKKAANSE BERBERS f 124,-per m 2

*** ':' _i—_ii<Mii.i,^Tiririn- ij-nnTM-Tri' TlWtttt****M*e*#^ffIf#^g^ttfltftftfMMrftlÉüri»Maaai^^ ___________________B____B_(__^-:-.■>.;■;■; ■■■:■"■■__- jg( :^^^jWP»PiiPw~^ .^j* :?#W ___Bï^s£ .^^.■*—***T\

___^g~»»f^3few»**»*»«*»*4M)fMlllÉilÉaM IMjkn—t—«J^__ nWI- __H___________________________e_ë_^ H____j___

__r» 9 Kgi||3i^i|H :■____________________ l ___
rail aP^ VI M 9^

rIVEEK WINTERSPORT TUDENSI
"^HET GRAND GALAPEUGEOT.,;
M _____[ mSM mWÊ m^ ÉÉN VAN DE Io° WEKEN WINTERSPORTVOOR 4 PERSONEN. 31-l-89 kunt u profiteren van een fan
__■ __i_____■____■ ___f ... ... , „ , _~ i_. _ 1 ■_" tastisch financierings aanbod Een__■ LMfl 11 Wanneer u tndens ons Grand Gala een proefrit maakt ot uw huidige . , . b _-_. ,__ __r^^~i _V 11 j j _-.j 1 ■ 5 renteloze lening tot ca. 70% van de____,^^^^ auto laat taxeren, kunt u meedoen aan een wedstnid met schitterende ■ r ""— nTOVTt/IMVnIU i 1 1 j- a " \ ■ ca \ ■ aanscharpnis, met een maximum vanBltlXVcl>lLlr- pnjzen:eenweeklangeenluxestudiovoor4personeninclusier4ski-passen i nnon \A m iep/ k*> VPeugeotviertdelaatstemaandvan in deFranse wintersportplaats Valfréjus. Haal daaromgauwbij uwPeugeot- 'UUUU , 77* *"^T"g "

weer een succesvol jaarmet een Grand $ v dealer hetwedstriidformulier metallevoorwaarden, hiervoorvolstaat veelal de waarde■ Gala. Een Grand Gala waarop Peugeot \ffij \^ __^4«v zijn adresvindt vin de uw >nruikuto - njdt u dus tot 1 juli
uitpakt met een sprankelende show en \ ($/ [/%? Gouden Gids 89 zonder rente te betalen of zelfs. klinkende voordelen. C_ X "^Üt*" As\ /"_ maar iets afte lossen.
__/v__________________________ "V*^^^^-^ ""^Ul^S?*-!^ /^TVWfittf )ij ' u '^est voor een 'er"nB over_T____ I°o *Q^Rm^^S?^^^: J?^ _X_. /l_| 48 maanden tegen 7,9%.**Dit aanbod

■■■■■■■■_■_■mamaaH _ >. oJ___s -^ >_Tc^ >»^ ;% _Z geldt voor alle 34 uitvoeringen van hetrDe Peugeot 205 Magnum met \ jvlC * Vf\ sterke nummer. Puur rijplezier dat al
5-bak en 1.1 liter schone motor is tijde- <’> Qo^^^J^jS^(/Y^ "* \ begint bij 17.585,-.
lijk uitgerust met een gratis schuif- -_Q 0.. o>x~ o*.» yJ ''■■■ '^-t\
dak en donkergrijze metallic lak. V-nT V j^Z—^J_tt__-' \ TOOST MET ONS OP HET
Zowel in XL(D) als GUD) uitvoering. >H^ \^^__»|^_V A V % SUCCES VANPEUGEOT.^Zolang de voorraad strekt, S\^V "*sl\ \^^\7»__Jö "^\cC<. ft * Tijdens het Grand Gala '4|p'
vanaf20.275,-. -4 /lOC __ w VvVc^V^. Vv bieden wij u een spranke- $*fUw voordeel IfüOJTVfIK J__—-<*** >§""-__^ lend inruikanbod en toosten U|
ZA N<Oi succesrijke jaarvan^J»m^mmmmmmmmmmmwmmmmmmm —^^ Peugeot Een in alleop- V ._ ";. f (_"____" De compleet uitgeruste Peugeot X :*wv\ v

,
" I.T u -j " Vï-:/ 'Irß,„„.,. .11. 1 ?N. y» Ski Club deFrance zichten bruisend iaar \JfJ ■___■309 XL presenteert zich als de meest __W_--~- XS£^S_^^C^T^.^) fata *a*tn*muè a» "" kv- u W h^H" " rii r*^^^~~^ >vNX, j^>-^ty \A\I ;B_*K IH\ datwij graagbeklinken 1 | .FttSr.zuinige en comiortabele gezinsauto in S^ X>S. y>^ W»lfcir~lJß*iy>* ° , , II |_ fcZsLJf . ° *****\^r ****_ NX «««.«ii.o~o.»«»»ooo.o..«.un met een glas champagne. _m_ l_^___zn klasse. Gratis een schuifdak en s. S °

donkergrijze metamc lak maken DE NIEUWE 405 BREAK |^^__I______!_______| PEUGEOTm nog aantrekkeliiker, in XL(D) en K M*?£l fTfft___W_rTTÏf_^TWß
r^T l^^ 7rilan(ï r^P UrkAira^rl Cfr^lrt VJLLI * *-* 1-#1- *%»-*J_TI. * J_» __V^______________t_____3-la«a_«a«flbd-Ba_^^ -BfclDë LfcNINGENWORDFNDOORPEUCFOTTWaWTRNA'^aERJNG
VJM.L/> Z-UlcUlg UC \UUlit_l(.l SULKL, ■ . JT " VTRSTHEICT ONDERDE CEBRUIKEIIJW VOORVWWIIOEN VANHUURROOpOVEH.

' vanaf23.445,-. -f Q__/\ Ofi Op ons GrandGala tonenwij ' Als u tijdens onze show een ""^l^!i^£Z£'rl

Uw voordeel A«öt3\/^~ MLyioi u met trots een schitterende nieuwe 205 koopt en ip^^ql^^^"00*MAA,"E"N,NC,*a,T

k TT primeur: de Peugeot 405 registreert vóór ___| _f^ i__K ' '\W\ ,T*m^**\\^*m\WmTm{mTmi\mmA s*-'?^^ Break*. Eencombinatie-auto "/ ___ __________ __L~tt V^ **_r____________________________| die de voortreffelijke eigenschappen ____________ \ %" Deze uiterst representatieve za- van de Auto van het Jaar 1988 _-?SSS
kenauto met zn toch al scherpe prijs- combineert met nog meer * ____, i„ ** -■ ~^**stelling krijgt in de Magnum uitvoering ruimte. |k__|
nog eens een gratis schuifdaken _ »* _§

" " t ___^Ü_| Hlr—*^Hdonkergrijze metallic lak. Zolang /7r\ *. m, 1 mf (J) _ * /7s\ mk\ mWdevoorraad strekt, II >^Vv/ ° * m\ a
vanaf35.900,-. f\ -*7A|" '} __/
Uw voordeel __>" / \JJST" __^m?T?>7Tn!_TT?T9^V^l!lCTyaynß

1 m TOT EN MET3I DECEMBI^GEErT PEUGEOT VEEL CADEAU^^I
Easl PEUGECXT. DYNAMISCH OP WEG. prijzen i\u btw excl aflevfrincsm:»":», wijzigingenvoorbehouden
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P§__ _p^~ alaW eeWiWA^w 'w^^jttyy^d''^ i■, iif_f'iiif_jp.3Bii_^
4 VA* <*maWÊm%msw &é^Skmmmmlfë&' **^, .ÉÉÈk% m_f? si^ im_B__ __HP WéwWlM ##*_■ ■*»«*■ ____jp^ fl __■_§
_r ■HrPw^ __T« _f_K_EsS_M__B ":'~*"!<2S::i;■:> " ■s***'.'___ IK* m :lü__| H_pü% """"BB__^__) __^ÈJ:- S JBMSSrfflaM^^ aM^lllJrj^y*'/.<M Kfe ' 'S* BrjÉH üv*> " .'ÉiiarrßH rKr? i-ÉP^ IISH,_H_y^.:

am^^^m^km BkV vJL^^||djg yïiïiSsS&BmjKk W^mKS*l!aa}**Mietii&ü. ' ■ ifëj^em ': ?^___ rËBnKsiffirßl
___■§ .«In SsSs _j»>__ü __§__ttk -___■ *^Él ___fl__?l_

h"^ :■ jf^jkaw&atF ms^mwÊ m^w^ /"st * ■ BB86§il:' ___!

r?"' .«o—l -^Éf jflIR- Wmf

ik^ __Éf . __M| BPB^^ÉmI JBrÊÊÊÊÊ' ;: ___É jma

__fe_J __i.. 1 piHÉH !__■_ _§_
It, _, tB __p *8B WË'f/mk______ __MÜI ü_&_..

___i ■ PPHI
rHrHrHrHrflßHrlHr^ &V&

Ël§: m Hfl
M_j__ _■ l__n___il|_u i; ■ "iSW*' .^ÉHaßfll

■k j&f rrHrßnSss^ M'-^b^ -^sa^a.mm. MmmÈ^vA «_
;;||:,:, ___# HP isßi Hflï9kfl& fÉf^' __■:.:ï;"ss. Èêm^êÊS^Ê Ëf_g_Bpllll_^_|

■___ l___S_SsL'_______. ______i_^lS_ii#
PP~*^^~_____ 'v.^^.^^ P_P_H HBlr&y aË Jl«3r~~a W%"V%Êp HHP^' ; v

*"' __Ér Ik _P^ '"* <^fr f'''lm—mllp^

__^__B__S______^^__j __B Tb_hß _Bp ___9____ _______■___&:.. '^^HSl"'^ vJ?s__a__¥B;' "Bb WlmWmmfrWKLw

mem JË |_j_^___r W^mm
\wwmL Hh

:j___F_| ;^;s <.'>:: ______^^__l___^_______l ___T" '___ffj il_i__, :«iü HHtßr:>:___i

.jiï&o^^ ■ ■ -j6&s&kmÈAW^^ ''■■■■' y^ggfl^fi__^__w^^

■S^ :v HP^^^^^^^^^^ *" ::; ____P^'*

■'^___| ______P ___________{ ■ /5 ■' AmW^J?'' m- ::':':^^-' .^fö

iV_Eil_ <**''
T_^7 :_^^^_j^_^-■ '■:■>:■■.■. .' .?' -,:''-^-'£s4w!h J^tfÈka^m\ mmf?

_A\ _^_^HL^__^^|_| :'^fefe_f„^»!Bi LVkHa_t£^ ■■■'**/?*' &. ff's'-''''■ fós j& -jvïï1 js& 'Jfaji /'"' jyty's.' L'r ___.''■'"-

_B__k BH__ 4 _^':_i^S_^*'1 _^r___ï H___H|^^______|^_Él_| jV_S_____k /__| ■'; A, ■ "^# W' 2_T f#^ -f .;. -'ï^'i -■>■.■ ■ : ':'-^__k'''' v^SH

We hebben bijna 100pagina's
met kerst ideeën voor u.

»

Onze AllerHande ziet er dit jaarwel heel feestelijk uit. Campbell luxe soepen, II! Duyvis mixen, CQ usselkaas, vers van lOftA \*^_fe Ke^boom op stam,
En om aan al uw persoonlijke wensen te voldoen, hebben üü kalfs, kip, rundvlees of diverse soorten, OQQ verse soorten'zakje "^ tmes,wio««^l&6eJL_>^7U sï8B& met^enskaart' 4%we maar liefst 96 pagina's gevuld met lekkere recepten en champignon, 1 tCQ 3 Wikkend 0.3 liter&85_1.t7Z/ Appeicompote met Met GRATIS kerstmannetje* W*^ Perstuk 2250ideeën voor uw kerstdiner. En dat zoals gewoonlijk blik 400 gram iB§-l.oy e~«n--i««_, — stukjes appel, i_^,«-..i-._"-_
h
,

ti *
& J to Spontinsiroop, 1/3 pot nn Jackysmulpudding 'fe

neiemaai graus. Soerafancy pink aaa aardbeien, ananas, zwarte 360 gram ®o® 4+_ yy caramel, chocolade, _^fe. ?.yacint[.
Nog een handige tip. Haal uw houdbare kerstbood- zalm blikie 240e3-7§2 99 of rode bessen coX

JDUgram ®°® *^ griesmeelof vanille, ®@® iOQ „Si^ diverse kleuren
schappen alvast in huis. Dan profiteert uvan onze voor- ' .„ ' , blik 0.75 liter ®®@ De Jagerharing in roomsaus, bekersoogram 3*sl.öy !I Hf* 2stuks®® 295
delige aanbiedingen.En hoeft u tijdens de grote kerstdrukte fft Ananasschijven, fruit-

vmrhtPnthPP ÏSfLm «^ 2 <^ Kerststol /- r.r»* —— -alleen nog maar de verse produkten in huis te halen. 93 cocktail of halve peren, gke^SsSruchten g SÖ SSgram 6.99 , ,pc artikelen in deze advertentie kunt u"zoiangdeiadstrekt opz^re Siroop, OOQ rn:nr_^STftS!S, & Achterham,
caiuuugram v^y in^^n^gg^g*,

DOUWe EgbeitS Excellent <> Halve perziken, 1/IDHK ®«xd NU _L.O^/ pak Iqq Sfii verpakt, 1 /2Q Runder-/nblappen, Hl Vl QQ Die artikelenkunt valleenkopen in ah

koffie,snemitermaling SQ op zware siroop, qQQ Bonne . sogram ««. lOOgram LOy 500g^7.99PkT0^14.99 _2^^SÏS?v,°Sdedeur

vacuüm verpakt QK__ 1/lblik 2^l.öy d»verse soorten. a>®*lr_C_Q CaK/évlees-en vissauzen, rfïïl^ïf^PL Gehakt half-om-half, IS7/IQ SK^pak2sogram 4rt^O.Oy OOt4sogram NÜ Z.yy d^erse SOOrten, -l QQ ________d__|-^i L&fi___ 500 g 5:75 4.25 kilo 5^45/.H^ vers vlees, groenten, fruit en bloemen *,

Gran FrUtta nektar, *-«^^ flesje 0.25 liter -2^±.Oi7 l* '■ '" _fi_J^^-ML_r-^' gelden t/m zaterdag 17 decembera.s.. //
>^. nplirata Rplai<:rhp npm'kpn 3nnpl nprpn nf Verkade zoutjes, i*^-~-_|P-^ Cordon bleusticks, ®®<s®-l r^Q * zolang de voorraad strekt _#/fft hSc 9 ï7' 'P bacon, arnos, dots of -1 qq* _^t_____E____l^7t^ Celtona kerstservetten, o QA* 10° §ram *|LJj_iabrikozen,pak 9^lo gipsy,pakje7sgram i^l.__y êlJ«ül^^ 2-iaags,pak2sstuks ZoU _v KM__iM_____a'././_/x 1 HH&LuiK Namen of 1 liter ®®@ -_795-_l.rK7 __ _. _. ._ .„ _3!':aji__^______S__, en ,ipkar° o^looo \k W lUmÊr
KnnkkP HonQ

, . .- ('—^__ Blue Diamond Calrfor- ll__|_M||i celtona kerstservetten, O KH* ffi' 12 stuks'ca -2 kll° -LU.UU \ltAmTrvuurwcuuub __-/IQQ Rineau Bordeaux Cotes de W-^H nische smoke house, ___^___^_fil __t pak 50 stuks _!.OU <^p^jkl^-k-a f^aT®@®® Blaye rood ara»r- _-__" BMHI barbecue of geroos- -a^__^_____»W . (_Jr 1 xiilL "'' 111 ii 111 J^^^lOjjTiPEr^^
<-s Roomboter amandel fles 0.7 liter' -6^5.95 |^ amande|l\_ stegeman peper-of mosterd- KSnT J|®lkï'?SS 299 "! A FfTI 1

UUb J ACI roruolaat onnHcalami nlnrU *^__J____Pnet ± 2 KIIO >£_._/-/ _^_. _■■'_*__ '_fSkleSSh rPOrt «PlSOgram J49 ft Kerstboomkaarsjes.O Q9*^^_Tanny Smrth, 9 Rf|dOOS2sogram 0./ Offlropdofwit oetker instant roomdessert, oriëntal, ~ QQ*&! doos 20 stuks zak_=lV_kllo Z.OU I I
Mokka koffie, snelfliter- nes U./liter ~&tt I.Zr*J stracciatella,frambozen, -, Q* 275 gram A&tO.Z/ZJ Luxe kerstinpakpapier, -1 -j(X* Sperziebonen, 1/IQ ■.____ I I9ü maling vacuüm verpakt, sherry walnoot of pistache, pak l.Oy Met leuke kleurwedstrijd. rol 200 x7O cm @®@ 1./_7 500 gram lf+3 fo,K^r^&B9 Sf"o^ter7 2»5.95 «a 95 'sLands grootstekruidenier blijftop dekleintjes letten. ,___T heß"
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